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שלושה מופעים לדמות אחת במגילת שיר השירים:

מיהי 'העולה', 'הנשקפה' ו'המתרפקת'?

שלמה בכר

מן  הבנויה  לשונית,  תבנית  באותה  הפותחים  פסוקים  שלושה  מצויים  השירים  בשיר 

השאלה 'מי זאת' ולאחריה צורת בינוני:

ִמי ֹזאת ֹעָלה ִמן־ַהִּמְדָּבר ְּכִתיְמרֹות ָעָׁשן ְמֻקֶּטֶרת ֹמר ּוְלבֹוָנה ִמּכל ַאְבַקת רֹוֵכל 

)שה"ש ג 6(

 ִמי־ֹזאת ַהִּנְׁשָקָפה ְּכמֹו־ָׁשַחר ָיָפה ַכְּלָבָנה ָּבָרה ַּכַחָּמה ֲאֻיָּמה ַּכִּנְדָּגלֹות 

)שם, ו 10(

 ִמי ֹזאת ֹעָלה ִמן־ַהִּמְדָּבר ִמְתַרֶּפֶקת ַעל־ּדֹוָדּה 

ַּתַחת ַהַּתּפּוַח עֹוַרְרִּתיָך ָׁשָּמה ִחְּבַלְתָך ִאֶּמָך ָׁשָּמה ִחְּבָלה ְיָלַדְתָך )שם, ח 5 ]ראו להלן הערה 9[(

התבנית  משמעות  מהי  )א(  הפסוקים:  למקרא  מתעוררות  עיקריות  שאלות  שלוש 

הלשונית האמורה? )ב( מה מלמד הדמיון בתבנית הלשונית על תפקידם הספרותי של 

שלושת החרוזים? )ג( מיהן הדמויות הנשיות שעליהן מוסבות השאלות? מטרת המאמר 

חוזר  פזמון  פעם  שימשו  החרוזים  ששלושת  ולהראות  אלה  שאלות  על  להשיב  היא 

ביחידה שירית אחת, ובשלושתם מתוארת התפעמות מדמות אחת – דמותה של אלה. 

ראיית שלושת הפסוקים כחרוזים של יצירה שירית אחת מאפשרת לדון בהם כביחידה 

אחת בעלת נושא משותף. 

נקדים ונאמר שחרוזים אלה הם עקבות של תמונת העולם ושל אמונות מחבריהם, 
ולא ביטוי לפולחן מיתולוגי.1

המאמר הוא עיבוד של הרצאה שנישאה בקונגרס העולמי השישה עשר למדעי היהדות, ירושלים   *

תשע"ג.

 A. Brenner, The Song of Songs (OTG), ראו:  המיתולוגית  הגישה  של  מרוכזת  לסקירה   1

Sheffield 1989, pp. 72-73
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ת י נ ו ש ל ה ת  י נ ב ת ה ת  ו ע מ ש מ

'מי זאת + בינוני' בכל חרוז מביעה הפתעה לנוכח המראה:2 הדובר  תבנית השאלה: 

או הדוברת3 בסוג זה של שאלות מופתע ומבקש מידע על מראה עיניו. דוגמה נוספת 

ִמָּבְצָרה'  ְּבָגִדים  ֲחמּוץ  ֵמֱאדֹום  ָּבא  'ִמי־ֶזה  ישעיהו:  בנבואת  מצויה  ההפתעה   לשאלות 
)יש' סג 1(.4

מצב הבינוני )עֹוָלה, ִנְׁשָקָפה, ָּבא( נותן תחושה של נוכחות ותקשורת חזותית מידית. 

הקורא רואה כביכול את התמונה המתוארת מול עיניו. שלושת חרוזי השאלה באותה 

תבנית בזמן נוכחי, בבינוני, כאילו נשמעים מפי דובר, והם בבחינת דיבור ישיר היוצר 
אשליה של נוכחות במקום ההתרחשות.5

המכנה המשותף הסמנטי של הפעלים בבינוני בשלושת החרוזים בשיר השירים, 

נראה  לנו  תנועה.6  של  הוא  במקרא,  אחרים  במקומות  ב'עתיד',  דומה  בתבנית  וגם 

ל'משפט הפתעה' ראו: פידלר, חלומות השוא ידברו: חלומות התגלות במקרא ומקומם בתולדות   2

האמונה והמסורת בישראל הקדומה, ירושלים תשס"ה, עמ' 164 והערה 212.

הטקסט לא מבהיר מיהו הדובר המתפעל מן המראה, ואין זה משנה לענייננו. לשם הנוחות תינקט   3

מכאן ואילך לשון זכר.

 .85 עמ'  תש"ע,  תל־אביב  השירים,  בשיר  חדשה  קריאה  אהבתיך:  עולם  אהבת  עסיס,  א'  כך   4

השאלות  נוסח  על  ממנו  להקיש  ואפשר  תאופנית  תמונה  משקף   1 סג  ביש'  זו  שאלה  של  נוסחּה 

בשיר השירים, ועוד נחזור לעניין זה )להלן הערה 6(. יש להדגיש כי אין פה שאלה רטורית. שאלה 

רטורית היא זאת שהתשובה עליה צפויה, והיא משרתת את השואל. שורת שאלות דומות, לכאורה, 

ִלׁש ֲעַפר  לאילו הנידונות מעלה מצויה ביש' מ 12: 'ִמי־ָמַדד ְּבָׁשֳעלֹו ַמִים ְוָׁשַמִים ַּבֶּזֶרת ִּתֵּכן ְוָכל ַּבּשָׁ

ָהָאֶרץ ְוָׁשַקל ַּבֶּפֶלס ָהִרים ּוְגָבעֹות ְּבֹמאְזָנִים', 13: 'ִמי־ִתֵּכן ֶאת־רּוַח ְיהָוה ְוִאיׁש ֲעָצתֹו יֹוִדיֶעּנּו', 14: 

ְוֶדֶרְך ְּתבּונֹות יֹוִדיֶעּנּו'. אולם הפעלים  ַוְיַלְּמֵדהּו ַדַעת  ְּבֹאַרח ִמְׁשָּפט  ַוְיַלְּמֵדהּו  ַוְיִביֵנהּו  'ֶאת־ִמי נֹוָעץ 

כאן הם ב'עבר' )פרפקט(, והשאלות לא מביעות הפתעה, אלא הצבעה על המובן מאליו, ועל כן אלה 

שאלות רטוריות.

 A. Berlin,( ברלין מדמה את המבע הישיר למצלמת קולנוע המציגה ההתרחשות כאילו בזמן אמתי  5

 Poetics and Interpretation of Biblical Narrative [Bible and Literature Series 9],
הקורא  את  להזמין  בא  המוחשי  'הפרט  פולק:  דברי  את  גם  ראו   .)Sheffield 1983, pp. 44-45
ליצור לו את התמונה המוחשית, שהמספר אינו מסוגל להעניק לו. אם כן, הקורא נעשה, כאילו, עד 

לאירועים המסופרים' )פ' פולק, הסיפור במקרא: בחינות בעיצוב ובאמנות ]ספריית האנציקלופדיה 

המקראית יא[, ירושלים תשנ"ד, עמ' 237(. אמנם גם ברלין וגם פולק כותבים על היצג המציאות 

בסיפור, אבל דבריהם מתאימים לכל טקסט שיש בו עלילה. ראו גם: א' אלטר, אומנות הסיפור 

במקרא, ש' צימגל )מתרגמת(, תל־אביב תשמ"ח, עמ' 79.

ֲעֶלה  ַי ַּכְיֹאר  'ִמי־ֶזה  כדוגמת  באימפרפקט,  או  הנ"ל,   1 סג  כביש'  בבינוני,  להיות  עשוי  הפועל   6

 .)8 ס  )יש'  ֶאל־ֲאֻרּבֵתיֶהם'  ְוַכּיֹוִנים  ְּתעּוֶפיָנה  ָּכָעב  'ִמי־ֵאֶּלה   ;)7 )יר' מו  ֵמיָמיו'  ֲעׁשּו  ָּג ְת ִי ַּכְּנָהרֹות 

הפעלים בבינוני או בעתיד הם שיוצרים את תחושת התנועה, ההתגלות וההתפעמות. כאמור )לעיל 

גם  ראו  בבינוני.  ולא  בעבר  הוא   14–12 מ  ביש'  מהשאלות  אחת  בכל  הראשון  הפועל   ,)4 הערה 



שלושה מופעים לדמות אחת במגילת שיר השירים

]211[

]3

התגלות  לנוכח  הדובר  התפעמות  את  מביעות  השירים,  בשיר  ההפתעה  ששאלות 

תאופנית המתרחשת כביכול לנגד עיניו.

ם י ז ו ר ח ה ל  ש י  ת ו ר פ ס ה ם  ד י ק פ ת

הדמיון בתבנית השאלה, הפתיחה הדומה, תמונת ההופעה הלא צפויה, הדמות הנשית 

יחד מורים על קשר מבני,  וההתפעמות המשתמעת מתוכן הפסוקים, כולם  הנסתרת 

סגנוני ותוכני בין שלושת הפסוקים.7 יתר על כן, נראה כי הקשר בין כל אחד מהחרוזים 

ליחידות השיריות הסמוכות לו רופף הוא. לדעת זקוביץ פסוקים ג 6 ּוו 10 הם 'רסיסים' 
המנותקים מן הטקסט שלפניהם ולאחריהם,8 ופסוק ח 5א הוא רסיס הדבוק לפסוק ח 5ב.9

השאלה ביר' מו 7, ותשובתה בפס' 8.

אבקות  'כל  'לבונה',  'מור',  'עשן',   :6 ג  חרוז;  בכל  רכיבים  ארבעה  מצויים  מהמופעים  בשניים   7

רוכל'; ו 10: 'שחר', 'לָבנה', 'חמה', 'נדגלות'. נתון זה תומך ברעיון שאלה חרוזים של אותה יצירה, 

10 – הלָבנה. שתי המילים  ו  6 מוזכרת הלבונה ובחרוז  ג  הבנויה במתכונת אחידה. ועוד: בחרוז 

יוצרות לשון נופל על לשון. זו תכונה ידועה של הנרטיב המקראי, בפרוזה ובשירה, ליצור מצלולי 

האפשרות  את  מחזק  המילים  שתי  בין  המצלולי  הדמיון  שונות.  למטרות  לשון  ומשחקי  עיצורים 

שחרוזים אלה נמצאו במקורם בקרבה זה לזה.

גם:  ראו   .79 עמ'  תשנ"ב,  וירושלים  תל־אביב  לישראל(,  )מקרא  השירים  שיר  זקוביץ,  י'  ראו:   8 

מ' פוקס בדיון קצר שלו על הקשר בין פס' ג 6 לפסוקים שאחריו, 'שיר השירים', אנציקלופדיה עולם 

התנ"ך, טז, א: מגילות א, תל־אביב 1987, עמ' 39. לא הכול מסכימים עם דעה זו. רוב החוקרים 

סבורים שחרוז זה הוא פתיחה לתיאור האפריון של שלמה )ג 6–11(, ומפרשים את מילית השאלה 

 R. Gordis, The Song of Songs: A Study, Modern Transkation and ְכ'מה'. למשל  'מי' 

 Commentary (TS), New-York 1954, p. 56; R. J. Weems, The Song of Songs (NIB),
 L. E. Keck (ed.), V, Nashville 1997, p. 400; ולאחרונה, עסיס, אהבת עולם )לעיל הערה 4(, 
שהביטוי  מכיוון   ,4 ו  פס'  לפני   10 ו  פס'  את  להעביר  גם  מציע  שם(  )שם,  זקוביץ   .85–82 עמ' 

 10 'מי זאת ]...[ יפה' בפס'  4. וכן, התשובה לשאלה  10 נמצא גם בפס'  'אֻימה כנדגלות' שבפס' 

נמצאת ב'יפה ]...[ כתרצה' בפס' 4. אבל צודק עסיס )שם, עמ' 144( בהבחנתו שפס' ו 10 הוא אכן 

במקומו. המילים 'יפה' ו'אימה כנדגלות' באות גם בתחילת השיר )4( וגם בסופו )10(, וכך יוצרות 

זקוביץ  גם  הבחין  שאכן  כפי  נפרד,  כשיר  זה  בקטע  ההבחנה  את  ומאששות   )inclusio( מסגרת 

10 היה בתחילה חרוז עצמאי אבל בטקסט הנוכחי הוא  ו  )שם, שם(; וראו גם: קיל, הסבור שפס' 

 O. Keel, The Song of Songs, F. J.  ;10–4 ו  )אמנם בחלוקה אחרת של החרוזים  חלק משיר 

 Gaiser [trans.], Minneapolis 1994, p. 218(. דיטריך ולורץ סבורים שהביטוי 'אֻימה כנדגלות' 
 M. Dietrich and O. Loretz, ʽMantik in(  10 ו  מפס'  במקומה  שלא  תחיבה  הוא   4 ו  בפס' 

 Ugaritʼ: Keilalphabetische Texte der Opferschau, Omnsammelungen, Nekromantie
.)[ALASP 3], Münster 1990, p. 38

זקוביץ, בפירושו לפס' ח 5 טוען שפס' ח 5א הוא רסיס שאינו קשור להמשכו )שם, עמ' 131(. כך גם   9

דעתו של קיל )שם, עמ' 265(. זו הסיבה שפס' ח 5ב נדפס בראש המאמר באות קטנה, לציין שאינו 

שייך לפסוקים הנידונים כאן.
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פורקה  או  שהתפרקה  אחת  ליצירה  שייכים  הפסוקים  ששלושת  אפשר  כן,  אם 

לרסיסים מסיבה כלשהי.10 תופעה זו קיימת במגילה גם בשירים אחרים הדומים זה לזה. 

כך למשל כותב זקוביץ על קשר בין שני שירי חלומות הנמצאים בשני מקומות שונים 

הופיעה  בו  משותף  ממקור  יונקים  השירים  ששני  'ודומה   )3 2 – ו  ה   ,5–1 )ג  במגילה 

התמונה השלמה ]...['.11 תופעה דומה של התפרקות שיר קיימת גם בספר עמוס, שבו 

 12.6–5 ט   ,8 ה   ,13 ד  )דוקסולוגיה( אחד בשלושה מקומות בספר:  נמצא מזמור הלל 

בבתי  הנביא  שעושה  שימוש  אלא  טקסטואלית',  'תאונה  של  תוצאה  זו  שאין  נראה 

המזמור לצורך העברת המסר הנבואי. שקיעים של יצירה אחת המפוזרים בתוך יצירה 

אחרת מצויים גם בספר דברי הימים,13 ולא כאן המקום להרחיב. נראה אפוא שחרוזים 

יצירה אחת, שבה סופר על אודות הופעתה של  אלה בשיר השירים הם שקיעים של 

דמות נשית אחת.

הדמיון בתבנית החרוזים גם מורה שהם מהווים פזמון חוזר בתוך יצירה רחבה יותר. 

התבנית ִמי ֹזאת + בינוני נמצאת בשלושת החרוזים, והביטוי 'ִמי ֹזאת ֹעָלה ִמן־ַהִּמְדָּבר' 

חוזר כלשונו בחרוזים ג 6 ּוו 10. התופעה של פזמון חוזר ידועה במקרא, למשל בתהלים 

הראשונים  הפסוקים  שלושת  כן  כמו  פסוק.  בכל  ַחְסּדֹו'  ְלעֹוָלם  'ּכי  הביטוי  חוזר  קלו 

מכינוייו:  או  האל  משמות  אחד  ואחריו  'הודו',  הפועל  תבנית,  באותה  מתחילים  בו 

 ,)3 )פס'  ָהֲאֹדִנים'  ַלֲאֹדֵני  'הֹודּו   ,)2 )פס'  ָהֱאֹלִהים'  ֵלאֹלֵהי  'הֹודּו   ,)1 )פס'  ַליהָוה'  'הֹודּו 

ההסבר שפסוקים אלה הם 'רסיסים' תלוי בתפיסה שמגילת שיר השירים היא מעין אנתולוגיה של   10

שירי אהבה ולא יצירה לכידה שיש בה עלילה. ראו: ש' בכר, 'הבושם בשיר השירים', שנתון טו 

)תשל"ט(, עמ' 39–54. לסקירה מפורטת על שאלת אחידות המגילה ראו: עסיס, אהבת עולם )לעיל 

הערה 4(, עמ' 233–244. עסיס מוצא בביטויים חוזרים במגילה הוכחה לאחדותה, שם, עמ' 236.

'הפזמון בשירה המקראית', בתוך:  גם: מ"צ סגל,  8(, עמ' 23. ראו  )לעיל הערה  זקוביץ, שה"ש   11 

תשמ"ט,  תל־אביב  המקראית,  השירה   :3 יחידה  למקרא,  מבוא  המקראית',  'השירה  אבישור,   י' 

עמ' 198 )המאמר פורסם לראשונה בתוך: תרביץ ו ]תרצ"ה[, עמ' 431–451(.

 J. L. Mays, Amos (OTL), ;130–128 'ראו: נ' רוזל, עמוס, חיפה תש"ן, בפירושו לפס' ד 13, עמ  12

London 1969, pp. 83-84. המוטיב נמצא גם במי' א 3–4: 'ִּכי־ִהֵּנה ְיהָוה ֹיֵצא ִמְּמקֹומֹו ְוָיַרד ְוָדַרְך 
ֻמָּגִרים  ְּכַמִים  ָהֵאׁש  ִמְּפֵני  ַּכּדֹוַנג  ִיְתַּבָּקעּו  ְוָהֲעָמִקים  ַּתְחָּתיו  ֶהָהִרים  ְוָנַמּסּו  ָאֶרץ.  )ָּבֳמֵתי(  ַעל־במותי 

ְּבמֹוָרד'. נראה שהמוטיב המשותף הוא תאופניה ותיאור עצמתו של האל נלקח מאותו שיר הלל לה' 

ששני הנביאים שילבו בנבואותיהם. על אפשרות קיומו של מוטיב כזה מעיד גם שריד שירי שנמצא 

וימסן הרם'. ראו: ש' אחיטוב, אסופת כתובות עבריות: מימי   ... 'ובזרח אל   : בכונתילת עג'רוד 

בית ראשון וראשית ימי בית שני )ספריית האנציקלופדיה המקראית ז(, ירושלים תשנ"ג, עמ' 160 

)=הנ"ל, הכתב והמכתב: אסופת כתובות מארץ־ישראל ומממלכות עבר הירדן מימי בית־ראשון 

]ספריית האנציקלופדיה המקראית כא[, ירושלים תשס"ה, עמ' 242(.

8–22 נמצא מזמור המורכב מקטעים מתה' קה; חלקו השני מקביל לתה' צו, ופסוקיו  בדה"א טז   13

האחרונים נלקחו מתה' קו.
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)'ֹהדו ל...'( דומה בתבניתו  26(.14 הפזמון החוזר  ָמִים' )פס'  ַהּשָׁ ְלֵאל  'הֹודּו  וכן בסיום, 

 + זאת'  )'מי  ביטוי  באותו  מתחיל  מהם  אחד  שכל  השירים,  בשיר  החרוזים  לשלושת 

בינוני( אבל ממשיך בתוכן ייחודי משלו. דווקא צורה זו של הפזמון החוזר היא השכיחה 
יותר במקרא.15

ת ו ל א ש ה ת  ו ב ס ו מ ן  ה י ל ע ש ת  ו י ו מ ד ה

על מי אפוא מוסבות השאלות? לפרשנות המסורתית ולחקר המקרא התשובה לשאלה 

זו היא כמעט מובנת מאליה. לדעתם מדובר בדמות אנושית, אף כי יש חילוקי דעות 

רבים  'הכלה' המוזכרת במקומות  זוהי  או שמא  נערה  'סתם'  היא  זהותה: האם  בעניין 

במגילה? האם היא האחות או 'השולמית'? הכול לפי התפיסה הכללית של הפרשן.16 

עיני השואל טמון במשמעות המילים  המפתח להכרת הדמות המופיעה פתאום לנגד 

והביטויים ובקשריהם ההדדיים. נבחן אפוא את הפסוקים.

6 ג  השירים  שיר 

מי זאת עולה מן המדבר – השאלה המתבקשת היא מדוע דווקא מן המדבר? קיל 
סכנות  של  רחוק  כמקום  'מדבר'  המושג  את  יהודה ותופס  ממדבר  מגיעה  שהיא  מוצא 

וחיות טרף.17 עסיס סבור שהמדבר מסמל טוהר וזוך.18 אבל נראה שפשט המילה מתכוון 

ַנְפִׁשי  'ַמה־ִּתְׁשּתֹוֲחִחי   ;4 י   ;20  ,16  ,11 ט  יש'  ְנטּוָיה',  ָידֹו  ְועֹוד  ַאּפֹו  ֹלא־ָׁשב  'ְּבָכל־ֹזאת  גם:  ראו   14

ּוַמה־ֶּתֱהִמי ָעָלי הֹוִחיִלי ֵלאֹלִהים ִּכי־עֹוד אֹוֶדּנּו ְיׁשּוֹעת ָּפַני ֵואֹלָהי', תה' מב 12 והוא חוזר בפס' מב 6 

ַמִים' מל"א ח 32, 34, 36, 39, 43, 45 )פזמון זה  )וראשית 7, בשינוי קל( ומג 5; 'ְוַאָּתה ִּתְׁשַמע ַהׁשָּ

מופיע בשינוי במל"א ח 30(. הפזמון החוזר נמצא גם בפרוזה, כך למשל 'עֹוד ֶזה ְמַדֵּבר ְוֶזה ָּבא', איוב 

א 16, 17, 18 )ַעד(; וכן, שם תוך שינוי: 'ְּבָכל ֹזאת ֹלא ָחָטא ִאּיֹוב' )א 22( וב 10. לדוגמות נוספות 

 W. G. E. Watson, Classical Hebrew  ;)11 הערה  )לעיל  הפזמון  סגל,  ראו:  ובפרוזה  בשירה 

Poetry: A Guide to its Techniques (JSOTSup 26), Sheffield 1986, p. 296
וטסון, שם, עמ' 295; עסיס, אהבת עולם )לעיל הערה 4(, עמ' 239. ראו למשל: קינת שאול )שמ"ב   15

25, 27, אבל שני חרוזי הפזמון הבאים  19( חוזרת בפס'  17–27(. הצלע: 'ֵאיְך ָנְפלּו ִגּבֹוִרים' )א  א 

ָמה ְיהֹוָנָתן ַעל־ָּבמֹוֶתיָך  ָח ִּמְל ַה אינם זהים זה לזה. בפעם השנייה נכתב: 'ֵאיְך ָנְפלּו ִגּבִרים, ְּבתֹוְך 

)27(. לדעת סגל, שם,  ָמה'  ָח ִמְל ְּכֵלי  ּיאְבדּו  ַו ִגּבֹוִרים  ָנְפלּו  'ֵאיְך  )25(, ובפעם השלישית:  ָחָלל' 

]של  'חזרות  חוזר, אלא שהוא משייכם לשירים שונים:  פזמון  הם  חרוזים אלה  עמ' 197, שלושה 

הפזמונים, ש"ב[ אלה כאן הן פזמונים שחוזרים בשירים שונים'. נראה שרעיון זה של סגל לא נקלט 

במחקר המגילה.

כלה: קיל, שה"ש )לעיל הערה 8(, עמ' 129; נערה: זקוביץ, שה"ש )לעיל הערה 8(, עמ' 80; וימס,   16

שה"ש )לעיל הערה 8(, עמ' 400; פוקס, שיר השירים )לעיל הערה 8(, עמ' 39.

קיל, שם, עמ' 126. גם קיל מבחין פה בהד לשירות מיתולוגיות על ִאשתר ועשתורת אך לא מזהה   17

ממש את הדמות עם אלוהות. ראו שם.  18    עסיס, אהבת עולם )לעיל הערה 4(, עמ' 85.
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למושג גאוגרפי ולא לסמל, ואת הימצאותו בחרוז יש להסביר במושגים גאוגרפיים. יש 

לתת את הדעת על כך ש'מדבר' לא תמיד הוא ישימון או צייה,19 אלא גם מושג גאוגרפי 

והאוגריתיים  המסופוטמיים  במיתוסים  ליישוב.20  שמחוץ  הפתוח  השטח  את  המתאר 

הקודש  'נישואי  השומרי  במזמור  ואלות.21  אלים  נמצאים  שבו  כמקום  המדבר  מוזכר 

במדבר,  פתוח,  במקום  היתר,  בין  נמצאת,  האלה  ואיננה'  איסין  מלך  אידינדגן  של 

בשומרית: edin-naki )שורה 144(.22 באכדית מתוארת אשרה כ'אשרה גבירת המדבר': 

'עשתורת   ,ʽaṯtrt šd עשתורת:  מכונה  האוגריתית  בשירה   23.Ašratu bēlit ṣē[ri]
המדבר'.24 בשירה אוגריתית אחרת האלים מכונים: il šd, 'אלי המדבר'.25 בשני חרוזים 

אוגריתיים מתוארת עשתרת בהליכתה למדבר:

ʿṯtrt ṣwdt […] tlk b mdbr 26

עשתרת לציד תלך למדבר

ובמקום אחר נמצא ביטוי דומה יותר לרישא של חרוזים ג 6 ְוח 5 בשיר השירים:

wtglṯ thmt ʿl[yt mdbr]27

ותגלש )?( תהמות על]תה מדבר[ )!(28

תשס"ח,  ירושלים  כד(,  המקראית  האנציקלופדיה  )ספריית  ָאֶרץ  גבולות  כל  ואזנה,  נ'  ראו:   19 

עמ' 110–112. ואזנה מצביעה על ההיבט השלילי של המדבר, אבל למדבר יש גם היבט ניטרלי. 

בשני החרוזים כאן, המדבר – על פי ההקשר – לא נושא מטען שלילי.

'מדבר באר שבע' )בר' כא 14(; 'מדברה בית און' )יהו' יח 12(; 'מדבר זיף' )שמ"א כג 14, 15, כו 2(;   20

'מדבר מעון' )שמ"א כג 24(; 'מדבר גבעון' )שמ"ב ב 24(; 'מדברה דמשק' )מל"א יט 15(; 'מדבר 

תקוע' )דה"ב כ 20(.

כי  מסופר  שם  ואילך,   144 שורה   ,ʽHymn Iddin-Dagan Aʼ השומרי  המזמור  לדוגמה:  ראו   21

בחגיגות ראש השנה המון העם מקטירים קטורת לאלה איננה, בין השאר, 'במקומות הקדושים, 

אנתולוגיה  ההם:  הרחוקים  בימים  קליין,  וי'  שפרה  ש'  השוו:  במדבר'.  אשר  הטהורים  במקומות 

ולתרגום אנגלי  143. למקור השומרי  501, שורה  משירת המזרח הקדום, תל־אביב תשנ"ז, עמ' 

 http//www.etcsl.orient.ox.ac c253.1 בכתובת ,ETCSL :השוו

המילה השומרית edin בשומרית מקבילה באכדית למילה ṣēru ומציינת אזור מחוץ לעיר, בדומה   22

CAD Ṣ, ṣēru A, 3, p. 138 :למילה מדבר. ראו גם

CAD Ṣ, ṣēru A, 3j2', p. 147  23

 M. H. Pope, Song of Songs (AB), Garden City, .'מילולית: 'עשתורת השדה ,UT, p. 488  24

 G. del Olmo Lete and J. Sanmartín, ;26 'קיל, שה"ש )לעיל הערה 8(, עמ ;NY 1977, p. 426
 A Dictionary of the Ugaritic Language in the Alphabetic Tradition, W. G. E. Watson

ʽdesertʼ :̌sd מתרגמים את המילה ,(trans.), Leiden and Boston, MA 2003, p. 807-808
UDB, 1.108:12, I, p. 407 הקריאה על פי .)il šdy :שם גורסים( KTU 1.108:12, p. 115  25

KTU 1.92:2-3, p. 109; UDB, 1.92:2-3, I, p. 396  26

UDB, I 1.92:5, p. 334. ההשלמה חסרה ב־KTU, 1.92:5, p. 109. נראה שהשחזור מתבסס על   27
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של  במיתולוגיה  למדי  שכיח  היה  המדבר  מן  הבאים  ואלים  אלות  של  שמוטיב  נראה 
המזרח הקדום, והדבר משתקף גם בחרוזים ג 6 ְו־ח 5 במגילת שיר השירים.    28

אם  כולו,  הפסוק  את  הפרשן  להבנת  בהתאם  מתבאר  זה  עשן – ביטוי  כתימרות 
שלשלמה'  'מטתו  את  המתאר  בשיר  הראשון  החרוז  שהוא  או  עצמו  בפני  עומד   הוא 

)ג 7–11(.29 מי שרואים בחרוז חלק בלתי נפרד של השיר שאחריו מסבירים את מילית 

מהאפריון  התפעלות  המבטאת  רטורית  כשאלה  הפסוק  מובן  ואז  ְכ'מה',  'מי'   השאלה 

יש  זה  הקשר  לפי  המדבר'.30  מן  'העולה  את  אליו  לקבל  שעומד  המלך,  שלמה  של 

המדבר  מן  באה  שהדמות  מכיוון  לעשן,  מרחוק  הנדמה  כאבק,  'העשן'  את  המפרשים 

המלא אבק.31 

שבראש  הכ"ף  את  שמתקן  מי  יש  שונים.  פירושים  הוצעו  עשן'  'כתימרות  לדימוי 

'כתימרות עשן' וקורא כאן בתימרות עשן, ולפי זה מדמה המשורר את האישה לאלוהות 

שהיה  כדרך  מבושמת  היא   32.)9 יט  )שמ'  במדבר  הענן  לעמוד  בדומה  עשן,  האפופה 

נהוג לבשם בהעלאת עשן מחומרים ארומטיים הבוערים על הגחלים, שהיא הקטורת 

הנזכרת בסיפא של הפסוק.33 השאלה היא לאיזה חלק במשפט מכוון הדימוי 'כתימרות 

עשן'  'כתימרות  שהדימוי  נראה  'העולה'?   – לנשוא  או  'הדמות',   – לנושא  האם  עשן'? 

מתכוון לומר שהדובר רואה שהדמות עולה כמו תימרות עשן המיתמר כלפי מעלה. 

ַמְיָמה'  התיאור של עשן שעולה כלפי מעלה שגור במקרא. כך 'ְוִהֵּנה ָעָלה ֲעַׁשן ָהִעיר ַהּשָׁ

)יהו' ח 20; השוו שם, 21( ועוד רבים.34 'עלייתה' של הדמות אינה עלייה של בשר ודם 

המילה mdbr, המופיעה במשפט tlk b mdbr בשורה 3, שם )עמ' 333(. ההשלמה l[yt סבירה אחרי 

.̒ l העיצורים

wtglš thmt, ומפרש: 'הים היה גלי' )מ"צ קדרי, 'גלׁש',  יצוין כי קדרי מסתמך על וירולו וקורא   28

הנ"ל, מילון העברית המקראית, רמת־גן תשס"ו, עמ' 159(.

ראו לעיל הערה 8.  29

 M. V. Fox, The Song of Songs and the Ancient 24(, עמ' 431;  פופ, שה"ש )לעיל הערה   30

 Egyptians Love Songs, Madison, WI 1985, p. 119; קיל, שה"ש )לעיל הערה 8(, עמ' 126–128;
 A, LaCocque, Romance, She Wrote: A Hermeneutical Essay on Song of Songs,
Harrisburg, PA 1998, p. 135. עסיס משייך את פס' ג 6 לשיר בפס' ד 1–7 בגלל המילים 'מור 

ולבונה', הבאות בפס' ג 6 ובפס' ד 6 )עסיס, אהבת עולם ]לעיל הערה 4[, עמ' 84(.

עסיס, שם, עמ' 85.  31

להקוק, רומן )לעיל הערה 30(, עמ' 135.  32

הקטורת  את  אסוציאטיבי.  הוא  ו'קטורת'  'עשן'  'להעלות',  בין  הסינטגמטי  שַהֶּקשר  ייתכן   33

'העלו', וריח הקטורת נדף כאשר צמחי הקטורת עלו בעשן. לכן למראה הדמות המבושמת עולה 

האסוציאציה של 'כתימרות עשן'. הסבר זה בא להשיב על השאלה מדוע נבחר דימוי 'העולה' דווקא 

'כתימרות עשן' ולא דימוי אחר – ענן או בעל כנף.

ראו גם: בר' יט 28; שמ' יט 18; שופ' כ 38, 40; שמ"ב כב 9; יש' לד 10; 'ַוֲעַתר ֲעַנן־ַהְּקֹטֶרת ֹעֶלה'   34

)יח' ח 11(; 'תימרות עשן' נמצא גם ביואל ג 3. גם פופ )שה"ש ]לעיל הערה 24[, עמ' 426( סבור 
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פשוט אלא של יצור היכול להמריא היישר כלפי מעלה )כמו עשן(. התרשמות דומה 

 מתקבלת מתיאור עליית מלאך ה' לאחר שסיים שליחותו אל מנוח ואשתו )שופ' יב 20(. 

על האלה ענת מסופר בעלילת אקהת שהיא 'מנתרת' אל על.35 מכאן שאפשר להבין את 

הביטוי לא כמדמה את האישה לאלה, אלא ש'העולה כתימרות עשן' היא אלה ממש. 

בין  לקשר  אפוא  מתאימה  ּוְלבֹוָנה'  ֹמר  ְמֻקֶּטֶרת  ָעָׁשן  ְּכִתיְמרֹות   ]...[ 'עֹוָלה  הפסוקית 

מן  העולה  כמו העשן  עולה  ובין העשן העולה מהם. הדמות  הבשמים שיש לשרפם36 

הקטורת שהקטירו לה.

ְמֻקֶּטֶרת – הדמות ה'עולה' מתוארת כ'ְמֻקֶּטֶרת ֹמר ּוְלבֹוָנה'. ה'מור' נזכר רק בשימוש 
כבושם  שימשה  הלבונה   .)5 ה   ,14 ד  שה"ש   ;17 ז  )מש'  מינית  ובקונוטציה  חול  של 

לחֹול ולקודש כאחד. לחֹול – בשיר השירים, ובצירוף דומה: 'אל הר המור ואל גבעת 

הלבונה' )ד 6(,37 ולקודש, כרכיב בקטורת – בשמות ל 38.34 אבל השורש קט"ר לבישום 

פולחני, אם לאלוהי ישראל ואם לאלוהים אחרים,  בהקשר  רק  המקרא  נמצא בכל 

הקטורת באה תמיד בקשר סינטגמטי עם פולחן   39.)9 )כז  להוציא מופע אחד במשלי 

ולא  'מֻקטרת' הוא סוג של פולחן לאלוהות40  והפועל   – זרה  – ישראלית או  לאלוהות 

'העולה' היא  'מֻקטרת' רומז שהדמות  סגידה לבת תמותה. אם כן נראה ששם התואר 

היא  ועכשיו  לאלה,  הקָטרה  פולחן  בה  התקיים  כלומר  לה,  ש'קיטרו'  אלוהית,  דמות 

רוכל',  בחרוז: 'אבקת  האחרון  ברכיב  גם  ביטוי  לידי  בא  הבישום  מוטיב  מבושמת.41 
המוסבר כבושם בצורת אבקה.42

שתימרות עשן מרמזים כאן על תאופניה בגלל הדמיון לעמוד הענן במדבר.

 KTU 1. 17:VI:46; UDB, p.( 'ותרקע ברגלה ותנתר מן הארץ' ,[td‘ṣ . p‘]nm . w tr . arṣ  35

187. התרגום לעברית לפי ש' יולזרי־נתן, 'דרכי הסיפור ועיצוב הדמויות באפוס "עלילת אקהת" 
מתורגמת מאוגריתית בידי שירלי נתן־יולזרי, תל אביב 2015. המקור האוגריתי בעמ' 35 והתרגום 

.)KTU 1. 18:IV:20-21, p. 59) בעמ' 34. בהמשך ענת מרחפת עם נשרים

למשל: 'ּוְתנּו ָבֵהן ֵאׁש ְוִׂשימּו ֲעֵליֶהן ְקֹטֶרת' )במ' טז 7; השוו שם, 18(.  36

ראו גם: שה"ש ד 14: 'ֵנְרְּד ְוַכְרּכם ָקֶנה ְוִקָּנמֹון ִעם ָּכל־ֲעֵצי ְלבֹוָנה ֹמר ַוֲאָהלֹות ִעם ָּכל־ָראֵׁשי ְבָׂשִמים'.  37

'ַוּיאֶמר ה' ֶאל־ֹמֶׁשה ַקח־ְלָך ַסִּמים, ָנָטף ּוְׁשֵחֶלת ְוֶחְלְּבָנה, ַסִּמים, ּוְלֹבָנה ַזָּכה' )שמ' ל 34(.  38

32. לֵשם זה יש זיקה למסחר  1; דה"א א  ואולי גם להוציא השם קטורה, פילגש אברהם, בר' כה   39

בבשמים בדרום ערב, ראו: י' מילגרום, 'ְקֹטֶרת', א"מ, ז, ירושלים תשל"ו, טורים 112–118.

 ;17 כב   ,4 יח  מל"ב  ראו:  במקרא.  רבות  נמצאת  לאלוהות  לפולחן  כמטונימיה  קטורת'  'העלאת   40 

יר' מד 5, 15, 21, 23 ועוד רבים.

'אל  קטורת:  מנחת  לה  הכינו  שבו  אידינדגן,  של  להיכל  הולכת  האהבה  משכב  לאחר  איננה  גם   41

 ,194 שורה  הקודש',  'נישואי  וקליין,  שפרה  המתמר',  קטרת־הברוש  עשן  אל  הקטרת,  ערמות 

 na-izi sig9-ga-še3 na li :בתוך: הנ"ל, בימים הרחוקים ההם )לעיל הערה 21(, עמ' 503. במקור

mu2-a-še3

ʽScent powderʼ מתרגם ,HALOT , I, p. 9  42
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עולה  שהיא  בעת  אלה  של  פתאומית  מהתגלות  התפעמות  אפוא  מביע   6 ג  חרוז 

בנסיקה מהמדבר, כשהיא מבושמת מהקטורת שהוקרבה לה.

10 השירים ו  שיר 

המופע השני של התבנית מי זאת + בינוני מתחיל במילים: 'נשקפה' ו'שחר'. פירושים 

רבים נכתבו על כל אחד מרכיבי הביטוי 'נשקפה כמו שחר' ועל הביטוי כולו. תבנית 

)פועל + אות/מילית הדימוי + העצם  'עולה כתימרות עשן'  הדימוי היא כמו בביטוי 

המדומה(, דהיינו נושא ובינוני יחידה, המדומה פעם ל'עשן' ופעם ל'שחר'.

נשקפה – ברוב מופעי הפועל של השורש שק"ף בהפעיל מתואר בבירור מצב שבו 
את  מבארים  אחרים  פירושים  למסגרתו.43  מבעד  חלל  דרך  ראשה  את  מרכינה  דמות 

המילה 'נשקפה' כהסתכלות מלמעלה כלפי מטה.44 הפועל נמצא כאן בצורה סבילה, 

ַהְּפעֹור  ֹראׁש  ֶאת־ִּבְלָעם  ָּבָלק  'ַוִּיַּקח  בנפעל.45 צורה סבילה של הפועל מצויה בפסוק: 

28(.46 כאן ברור שראש הפעור, שהוא עצם דומם,  ַהְיִׁשיֹמן' )במ' כג  ַעל־ְּפֵני  ַהִּנְׁשָקף 

 G. F. Moore, Judges (ICC), Edinburgh 1918, p. 169; H. P. Mathys, ʽשקףʼ, TDOT,  43

XV, p. 462. קדרי מציע: ']...[ ואולי הוא דנומינטיבי מ־משקוף, במשמעות "צפה, הסתכל בעד" ' 
)'ׁשקף', הנ"ל, מילון ]לעיל הערה 28[, עמ' 1140(.

]לעיל הערה  )פוקס, שיר השירים  זורחת מלמעלה'  או  'מביטה  הוא  'נשקפה'  פירוש  פוקס  לדעת   44

 ʽThe verb means  :)1009 KBL מגדיר 'להביט מלמעלה כלפי מטה' )'שקף', עמ'  8[, עמ' 53(. 

 to look down upon [something] from a height and is derived from the related noun
 ,HALOT BDB, עמ' 1054; השוו עוד: 'שקף',  ceiling, roof, sky”ʼ“; כיוצא בזה גם 'שקף', 
 ʽThe verb is used of looking down over a plain or valley from the :עמ' 1645, המעיר

 vantage point of a mountain-top (Num 21:20; 23:28; 1 Sam 13:18); of God looking
 down from heaven (Ps 14:2); or of a person looking down below out of an upper

window (Jud 5:28; 2 Sam 6:16; Prov 7:6)ʼ
 ʽIn cases where Qal is intransitive in meaning, or is not used, Niphʿal :לדברי גזניוס  45

 appears also as the passive of Piʿēl and Hiphʿîl, e. g. […] ָּכַחד Piʿēl to conceal, Hiph.
 to destroy, Niph. Passive of eitherʼ (E. Kautzsch and A. E. Cowley, Geseniusʼ Hebrew
הפועל  של  זו מתאימה למשמעו  נוסחה   .Grammar2, Oxford 1966 [1910], §51f, p. 138)
'נשקפה'. צורת ַהָּפעיל מצויה בהפעיל, ומכיוון שלפועל זה אין שימוש בקל, צורת הנפעל מבטאת 

את הסביל )ולא במשמעות של פעולה חוזרת אל המַדבר). משמע, 'נשקפה' היא מי ש'נראית' ולא מי 

 ש'רואה'. לפי זקוביץ היא 'משקיפה אך גם נראית על ידי אחרים' )זקוביץ, שה"ש ]לעיל הערה 8[, 

עמ' 114(.

ראו גם בתיאור אם סיסרא: 'ְּבַעד ַהַחּלֹון ִנְׁשְקָפה ַוְּתַיֵּבב ֵאם ִסיְסָרא ְּבַעד ָהֶאְׁשָנב' )שופ' ה 28(. גם כאן   46

אם סיסרא נראית כשהיא מיבבת והיא אינה 'משקיפה'. כך גם בתיאור מיכל בעת העלאת ארון ה' 

לירושלים )שמ"ב ו 16(. כאשר הכתוב רוצה לבטא רעיון פעיל נכתב: 'ְוִאיֶזֶבל ָׁשְמָעה ַוָּתֶׂשם ַּבּפּוְך 

א ָפָניו ֶאל־ ִזְמִרי ֹהֵרג ֲאֹדָניו. ַוִּיּשָׂ ַּתְׁשֵקף ְּבַעד ַהַחּלֹון ... ַוֹּתאֶמר ֲהָׁשלֹום  ַו ֵעיֶניָה ַוֵּתיֶטב ֶאת־ֹראָׁשּה 

ְׁשִקיפּו ֵאָליו ְׁשַנִים ְׁשֹלָׁשה ָסִריִסים' )מל"ב ט 30(. איזבל השקיפה ולא  ַּי ַהַחּלֹון ַוּיאֶמר ִמי ִאִּתי ִמי; ַו
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לא יכול להשקיף, להביט 'מלמעלה למטה'. הוא אינו 'רואה' אלא רואים אותו בהזדקרו 

לעבר הישימון. גם לפי הפסוק בשיר השירים הדמות נראית ולא רואה, נשקפת ולא 

משקיפה. 'נשקפה' בפסוק זה רומזת על דמות הניבטת ממסגרת בתוך מבנה כלפי חוץ. 

תיאור זה אופייני למוטיב הדמות הנשית הניצבת בחלון, שהוא מוטיב ידוע באמנות 

המזרח הקדום, במסופוטמיה ובכנען.47 המוטיב מופיע בתבליטים ובשנהבים משומרון, 

לפסה"נ(,48  התשיעית  המאה  מן  )שלושתם  )חדתה(  טאש  ומארסלן  )כלח(  מנמרוד 

ובממצאים ארכאולוגיים ואפיגרפיים מרחבי המזרח הקדום וגם מן התרבות ההלנית.49 

תיאורי האישה בחלון במסופוטמיה הם כנראה של אלה,50 כך Kilili ša apāti, 'קילילי 

מופיעה  היא  שבו  שומרי,  בטקסט  איָננה  האלה  וכך  ִאשתר,52  היא  החלונות',51  של 

גם כזונה מפתה בעמדה בחלון.53 כלומר האלה תוארה בשתי צורות הופעה: אלוהית 

ואנושית.54 מוטיב האלה הנשקפת מהחלון הפך להיות במקרא מוטיב האישה הנשקפת 

מן החלון. בחוגים מסוימים במקרא, מסיבות מובנות, נשאה הופעתה מטען שלילי.55 

כל ההיקרויות של המוטיב הזה במקרא הן של נשים בשר ודם וכולן לגנאי: אם סיסרא 

נשקפה, וכך גם הסריסים.

ברק  בני  המקראית,  הבתר  ובספרות  במקרא  המוטיב  השתקפות  נשקפה':  החלון  'בעד  רמון,  ל'   47

תשע"ב, עמ' 41–42. ראו שם מידע מפורט על הממצא האפיגרפי והאמנותי.

ש' ייבין, 'אשנב', א"מ, א, ירושלים תשט"ו, טורים 765–767.  48

רמון, בעד החלון נשקפה )לעיל הערה 47(, עמ' 42, הערה 88.  49

ראו במרוכז: מתיס, שקף )לעיל הערה 43(.  50

רמון, בעד החלון נשקפה )לעיל הערה 47(, עמ' 41.  51

 T. Jacobsen, ʽPictures and Pictorial ראו:  כִאשתר.  קילילי  של  הדמות  את  מפרש  יקובסן,   52

 Language (The Burney Relief)ʼ, in: M. Mindlin et al. (eds.), Figurative Language
in Ancient Near East, London 1987, pp. 111-120. לדעה אחרת, שהכוונה לֵשדה )בצורת 
 CAD A/2, :על ִאשתר )ואלות נוספות( היושבת בחלון ראו .CAD K, ̔ kililiʼ, p. 357 :ינשוף( ראו

ʽaptuʼ 1c, p. 199
ראו: Inana D 105-106 (cf. ETCSL, http//www.etcsl.orient. ox.ac.uk: c.4.07.4). מצוטט   53

בתוך: מ' מלול, 'השושבין: מעמדו ותפקידו בחברה במזרח הקדום', בתוך: הנ"ל, חברה, משפט 

2006, עמ' 107: 'זהו מזמור  ומנהג בישראל בתקופת המקרא ובתרבויות המזרח הקדום, רמת־גן 

קצר לאיננה, ובו היא מתוארת כזונה ]...[ בעמדה בחלון'.

דמות האישה בחלון היא דו־משמעית. אפשר שההסבר לכפל המשמעות נעוץ בתיאורי ההופעה של   54

איננה הן כאלה הן כזונה. ראו בטקסט השומרי בהערה הקודמת וכן יצירות נוספות – דברי האלה: 

'אנוכי זונה אוהבת' טקסט SBH 56+155 )אצל מלול, שם, עמ' 110, דוגמה מס' 10(. ראו גם דברי 

מתוארת  היא  ש"ב[.  ]איננה/ִאשתר,  זו  ססגונית  אלה  של  והמגוונים  הרבים  צדדיה   ]...[' מלול: 

עמ'  )שם,  אחר  ובמקום  וכו'',  והגשמים  הסערות  של  כאלה  כזונה,  מלחמה  כאלת  הערב,  ככוכב 

114, בסיום סעיף 4.2.1(: 'זיקתה של אישתר לבית השכר וכן זהותה כזונה הן תכונות ידועות היטב 

במסורת המסופוטמית'. ראו גם הערה 40, שם.

זו המסקנה שאליה מגיעה רמון, מבעד לחלון נשקפה )לעיל הערה 47(, עמ' 273–274.  55
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בפועל  בשימוש   .)30 ט  )מל"ב  ואיזבל   )16 ו  )שמ"ב  שאול  בת  מיכל   ,)28 ה  )שופ' 

יצירתיות  של  ביטוי  רק  זה  ואין  זה,  למוטיב  לאסוציאציה  המשורר  מתכוון  'נשקפה' 

ואולם לעומת המשמעות השלילית של המוטיב במקרא, נראה שבהקשרו  פיוטית.56 

במגילת שיר השירים הביטוי 'מי זאת נשקפה' הוא דווקא חיובי, בדומה להיבט החיובי 

של המוטיב בתרבויות המזרח הקדום, וכפי שנטען כאן – זוהי דמות של אלה הנשקפת 
מן החלון.57

זריחת  בטרם  מהאופק  המסתנן  האור  הוא  שחר'  כמו  'נשקפה  בדימוי  'שחר'   – שחר 
השמש אבל יכול להתפרש כגרם שמימי בשם זה, כוכב השחר, המופיע לפני זריחת 

השמש.58 יושם אל לב כי בשום מקום במקרא לא נמצא תיאור המצב של 'השחר' )האור 
הפיסי( כ'נשקף'. צירוף פועלי זה הוא ייחודי לפסוקנו.59

בצורת  לשחר  דומה  הדמות  עצמו.  השחר  לא  היא  הנשקפה  הדמות  הנדון  בחרוז 

וברה  הלבנה  כמו  יפה  והיא  נשקף,60  ששחר  כמו  החלון  מן  נשקפת  היא  הופעתה: 

השמים.62  לגרמי  בהופעתה  דומה  היא   – ובהכללה  החמה,  כמו  וטהורה(61  )מבהיקה 

באכדית, המילה šēru, 'שחר', משמעה גם 'כוכב השחר', כוכב נגה, והיא גם התגלמות 

כוכב־השחר  החושך,  את  מאיר  זוהרה  אשר  החזקה,  ']ִאשתר[  איננה/ִאשתר:  האלה 

ש'שחר'  אפוא  נראה  השמש'.63  כמו  הדרכים  את  הפותח  'השחר'[  מילולית   ,šēru =]

בפסוק זה הוא דו משמעי, כפי שיש למילה זו משמעות כפולה באכדית: גם דמות האלה 
ִאשתר/איננה וגם דימוי לאור העולה בהפציע יום חדש.64

כלומר כאשר הכתוב שואל: 'מי זאת הנשקפה', הרי מבחינתו הדבר מובן מאליו, 'שהיא נשקפה   56

בעד החלון'.

לדעת פופ במילה 'נשקפה' מרומז רכיב של 'עליונות'. פופ, שה"ש )לעיל הערה 24(, עמ' 571–572.  57

ראו: mišḥār, TODOT, XIV, p. 580 ִמְשָחר ;ʽšaḥar ַשַחר ,L. F. M. Rupert, ראו הערה 63.  58

ַחר אֹוֶרָך'  ִיָּבַקע ַּכּשַׁ 'ָאז  , נבקע:   )27 ַחר' )בר' לב  'ַוּיאֶמר ַׁשְּלֵחִני ִּכי ָעָלה ַהּשָׁ  : השחר במקרא עולה   59 

)יש' נח 8(, או פרוֹש: 'ְּכַׁשַחר ָּפֻרׂש ַעל־ֶהָהִרים' )יואל ב 2(.

מתיס, שקף )לעיל הערה 43(, עמ' 464.  60

כך זקוביץ, שה"ש )לעיל הערה 8(, עמ' 115, וכך נראה על פי ההקשר. התואר ברה מוסבר לעתים   61

כ'נבחרת', על פי שמ"א יז 8: 'ְּברּו־ָלֶכם ִאיׁש' – ִבחרו לכם איש. ולפי פירוש אחר: טהורה, ומכאן 

ֵעיָנִים'  ְמִאיַרת  ָּבָרה  ְיהָוה  'ִמְצַות   ;)4 כד  )תה'  ּוַבר־ֵלָבב'  ַכַּפִים  'ְנִקי  כך:  ומבריקה;  בהירה  נקייה, 

)תה' יט 9; וראו גם: שם, עג 1: 'ְלָבֵרי ֵלָבב'(. ייתכן שהמשורר בחר במילה ברה בכוונה של משנה 

הוראה: גם מבהיקה אבל גם טהורה, כהתנגדות סמויה לדימוי של האלה כזונה.

ראו על 'נדגלות' להלן, עמ' 221.  62

CAD Š/2, ʽšēru Aʼ, p. 331; AHw, ʽšēru(m) II 5ʼ, p. 1219 :ראו  63

לפי פירוש זה, ה'נשקפה כמו שחר' היא לא דמות הדומה ל'שחר' בצורת הופעתה, אלא האלה עצמה   64

שהיא כמו שחר, כלומר כוכב השחר. 
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ֶסָלה'  ִאָּתנּו  ָּפָניו  ָיֵאר   ]...[ 'ֱאֹלִהים  במקרא:  שכיחים  האלוהי  והזוהר  האור  מוטיב 

)תה' סז 2(, ']...[ הֹוד ְוָהָדר ָלָבְׁשָּת. ֹעֶטה־אֹור ַּכּשְַׂלָמה ]...[' )תה' קד 1–2(, 'ִמָּצפֹון ָזָהב 

ֶיֱאֶתה ַעל־ֱאלֹוַּה נֹוָרא הֹוד' )איוב לז 22(. המוטיב נמצא גם 'במזמור לִאשתר' האכדי וגם 

במזמור השומרי ' "נישואי הקודש" בין אידינדגן מלך איסין ובין איננה'.

כולם לפניה יכרעו  na-an-na-ri-i-ša i-la-qu2-u2-ši-im
ילכו אליה, אל אורה65  iš-šu-u2 u3 a-wi-lum pa-al-ḫu-ši-i-m

מזמור לִאשתר, שורות 31–32

 ]...[ השמים  מן  הזורחת  ]...[, / לקדשה,  שלום  אקרא־נא  השמים  מן  לזורחת 

)שורות 1–2(

ללפיד הטהור המאיר מלוא שמים )שורה 4(66
לעמידתה בשמים כמו ננה ]אל הירח[ וכמו ֻאתו ]אל השמש[ )שורה 13(67

'נישואי הקודש' בין אידינדגן מלך איסין ובין איננה

לאלה  הנערה  את  מדמה  שהפסוק  להקוק  מסביר  הקודש'  'נישואי  המזמור  סמך  על 

איננה/ִאשתר, שהיא, בין היתר, אלת אהבה.68 ביטוי נוסף לאור האלוהי במסופוטמיה 
מלמו', melammu – הילת אור מפחידה האופפת אלים, מלכים ומקדשים.69 הוא ה'

ברה כחמה – כאמור, משמעות ברה היא בוהקת אך גם טהורה.70 גם למוטיב זה יש 

 B. R. Foster, ʽTo Ishtarʼ, Before the Muses: An Anthology of Akkadian Literature, I,  65

 .F. Thureau-Dangin, RA 22 (1925), p. 173 :למקור ראו .Bethesda, MD 1993, pp. 65-68
תרגום שפרה וקליין, 'לאלה זמרו: מזמור לִאשתר', הנ"ל, בימים הרחוקים ההם )לעיל הערה 21(, 

עמ' 466.

תרגום שפרה וקליין, שם, עמ' 494.  66

תרגום שפרה וקליין, שם, עמ' 495; ראו גם שורות 111–112, שם, עמ' 500. שימו לב שגם במזמור   67

זה מדומה הדמות המקראית לירח ולשמש, ובסדר זה.

להקוק, רומן )לעיל הערה 30(, עמ' 135.  68

 .(CAD M/2,1,( ִאשתר!'  ]הם[,  ָלְך  וההדר  'ההוד   ,namrirrū u melemmu kûmma Ištar  69

ירושלים  'כבוד', מקראה בחקר המקרא,  וינפלד,  מ'  'המלמו' ראו:  ʽmelammuʼ, p. 10 עוד על 
 A. L. Openheim, ʽAkkadian puluḫtu and  ;143 עמ'  ה'',  כבוד  'על  נספח:  תשל"ט, 

 melammuʼ, JAOS 63 (1943), pp. 31-34; S. Z. Aster, The Unbeatable Light: Melammu
and its Biblical Parallels (AOAT 384), Münster 2012

והטוהר  על הקשר בין טוהר לאור ראו מורג: 'אין צריך לפרש ולומר שמושג האור ועניין הזוך   70

י(  )ו,   קרובים ודיינו אם נתמוך דברינו בתואר מתאריה של הרעיה בשיר השירים, "ברה כחמה" 

 ,)1963( לג  תרביץ  יא(',  צז,  )תהלים  זרוע  'אור  מורג,  ש'   ;']...[ כאור"  "טהורה  אלא   שאינו 

עמ' 145.
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אחיזה ביצירות המסופוטמיות. הביטוי 'איננה הטהורה' נמצא במזמור 'נישואי הקודש' 
עשרים וחמש פעמים.71

אֻימה כנדגלות – כלומר ה'נדגלות' הן 'איומות', והדמות היא איומה כמותן. המילה 
מפני  הן  השמים',  כ'צבא  אותה  מסבירים  רבים  ופרשנים  נהירה,  לא  כידוע  'נדגלות' 

שהשורש דג"ל נלקח מן האגרון הצבאי, הן בשל שניים מגרמי השמים, הלבנה והחמה, 

זה  אין  מפחידה.  מאיימת,  גם  אך  יפה  היא  העולה  הדמות  בפסוק.72  המילים  שברצף 

סביר ש'הנערה', ה'כלה', תיראה מפחידה. פרשנים רבים שברו את קולמוסיהם עליה.73 

לדעת עסיס הכוונה כאן היא 'עושה רושם עז'.74 רוב המפרשים נוטים לפרש את הדמות 

'הנשקפה' כמעוררת התרגשות.

שם העצם ֵאימה נמצא במקרא פעמים רבות כשהוא מיוחס לאלוהות. כך בבראשית 

ְגֹדָלה  ֲחֵׁשָכה  ֵאיָמה  ְוִהֵּנה  ַעל־ַאְבָרם  ָנְפָלה  ְוַתְרֵּדָמה  ָלבֹוא  ֶמׁש  ַהּשֶׁ 'ַוְיִהי  נאמר:   12 טו 

ֹנֶפֶלת ָעָליו'. כך גם 'ִּתּפל ֲעֵליֶהם ֵאיָמָתה ָוַפַחד ]...[' )שמ' טו 16( .75 נראה שמשמעות 

שורות 36, 39, 42, 47 ועוד. יש לציין כי 'טהור)ה(' בשומרית היא kug, שמשמעו גם 'זוהר'.  71

יש המפרשים 'דגל', יחידה צבאית )במ' ב 2, 3, 34(, ואז הדמות מפחידה כמו יחידה צבאית. אבל   72

מכיוון שכאן מדובר בהקשר של גרמי השמים, הכוונה, אולי, היא ל'צבא השמים' – כוכבים. ראו: 

יש המפרשים   .92 עמ'   ,)8 הערה  )לעיל  גורדיס, שה"ש   ;220 עמ'   ,)8 הערה  )לעיל  קיל, שה"ש 

'נדגלות' מן האכדית dagālu, 'לראות', כך 'דגול מרבבה' – בולט במראהו מרבבת בחורים, ראו: 

זקוביץ, שה"ש )לעיל הערה 8(, עמ' 113. בהתאם לכך, הדמות הנשקפה היא מאיימת במראיה.

בתרגום ה־NET Bible על אתר )בהערה 26( מובאים למילה 'אֻימה' בפסוק זה פירושים ותרגומים   73

 ʽThe adjective (ʾayom) has been nuanced “terrible” (KJV, RSV), “frightful, :אחדים

 fear-inspiring” (Delitzsch), “majestic” (NIV), “awesome” (NASB). In the light of
 its parallelism with ָיָפה and (naʾvah, “lovely”), ָנאָוה (yafah, “beautiful”), in 6:4 and
”in 6:10 it should be nuanced “awe-inspiring (”barah, “bright) ָּבָרה and (”fair“) ָיָפה 
or “unnervingly beautiful”ʼ. בתרגום של שפרה וקליין מיוחס לאלה איננה שם העצם ֵאימה, 
במקור: ni2 gur3-ru, 'לגבירה הנאפדת אימה' )שפרה וקליין, ' "נישואי הקודש" בין אידינדגן מלך 

איסין ובין איננה', שורה 7, בתוך: הנ"ל, בימים הרחוקים ההם ]לעיל הערה 21[, עמ' 495(. וכך הם 

מתרגמים את המילה rašubti בשיר 'לאלה זמרו: מזמור לִאשתר', שם, עמ' 465, שורות 1, 3. ראו 

להלן הערות 85–87.

עסיס, אהבת עולם )לעיל הערה 4(, עמ' 146. לפירוש זה מסייע הפועל 'הרהיבוני' )ו 5( מיד אחרי   74

איבוד  עזה,  התרגשות  משותף:  מכנה  יש  זה  לפועל  השונים  לפירושים   .)4 )ו  כנדגלות'  'אֻימה 

עשתונות. בערבית הפועל أرهب מורה על הפחדה )ד' איילון ופ' שנער, מלון ערבי עברי, ירושלים 

'הִאיום' של הדמות מרוכך בפועל 'להרהיב', שמשמעותו היא לגרום לרעדה   .)134 תשל"ב, עמ' 

הנגרם  חושים  לבלבול  להתרגשות,   ,)113 עמ'   ,]8 הערה  ]לעיל  שה"ש  הנ"ל,  לפסוק;  )זקוביץ 

מהתאהבות.

'ָנָׂשאִתי   ;)27 כג  )שמ'  ָּבֶהם'  ָּתֹבא  ֲאֶׁשר  ֶאת־ָּכל־ָהָעם  ְוַהֹּמִתי  ְלָפֶניָך  ֲאַׁשַּלח  'את־ֵאיָמִתי  גם:  ראו   75 

 ֵאֶמיָך ָאפּוָנה' )תה' פח 16(; 'ְוֵאָמתֹו ַאל־ְּתַבֲעַתִּני' )איוב ט 34; השוו: שם, יג 21(. דומה לזאת, אם 
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האֻימה כאן, על פי ההקשר, היא אכן פחד מפני האלוהות – יראה. להקוק, פופ וקיל 

ובין  'אֻימה'  התואר  בין  הדמיון  לאיננה/ִאשתר.76  לאלה,  מתאים  שהתואר  מסבירים 

תאריה של אלה זו בולט במזמור השומרי ' "נישואי הקודש" בין אידינדגן מלך איסין 

ובין איננה':

nu-u8-gig nin ni2 gur3-ru  לקדשה, לגבירה הנאפדת־אימה ]...[ )שורה 7(77

וכך גם במזמור האכדי 'לאלה זמרו: מזמור לִאשתר':78

פרי־ אהבה, / ְמֻעטרת  עוטה  ַהֶנֱעָלסה,  ָּבֵאלות, / היא,  ָלֲאֻימה79  זמרו,  לאשתר 

מגדים, ִיְפעה ]במקור: פירות ותמרוקים![ וחן )שורות 1, 5–6(
ילכו אליה, אל אורה, / איש ואישה אותה ייראו )שורות 31–32(80

אשתר הייתה אלה יצרית, לא עקיבה ולא יציבה ברגשותיה; מינית, יפה ומפחידה.81 

מיצירות  המשתקפים  המיתולוגיים  המושגים  ומן   10 ו  מחרוז  המשתמעים  ההרמזים 

'האיומה'  שהדמות  משתמע  שממנו  דומה,  מושגים  אוצר  חושפים   מסופוטמיות 

במגילה היא דמות אלה, וכי הצירוף של יופי ופחד מתאים לדמויות של אלות במזרח 
הקדום.82

כי לא זהה, הוא שם התואר 'נורא': 'ִאיׁש ָהֱאֹלִהים ָּבא ֵאַלי ּוַמְרֵאהּו ְּכַמְרֵאה ַמְלַאְך ָהֱאֹלִהים נֹוָרא ְמֹאד' 

)שופ' יג 6(.

קיל, שה"ש   .426 24(, עמ'  )לעיל הערה  פופ, שה"ש   ;134 30(, עמ'  )לעיל הערה  רומן  להקוק,   76

)לעיל הערה 8(, עמ' 220, מייחס את האימה לִאשתר, אבל לא מסביר איך המילה מתקשרת ל'דמות 

הנשקפה' או לשואל)ת(, שלדעתו זו המלכה.

וקליין,  שפרה  בתוך:   ,7 שורה  איננה',  ובין  איסין  מלך  אידינדגן  בין  הקודש"  ' "נישואי   77

ֵאימה'.  'נושאת   ,ni2 gur3-ru מילולית:   .495 עמ'   ,)21 הערה  )לעיל  ההם  הרחוקים  בימים 

 P. Jones, ʽEmbracing Inana: Legitimation and Mediation in the בשירה:  דיון  ראו 

 Ancient Mesopotamian Sacred Marriage Hymn Iddin-Dagan Aʼ, JAOS 2 (1851), 
לִאשתר',  "נשיאת־כפים"  ב'תפילת  גם  נמצא  ֵאימה'  'נאפדת  )המתורגם(  הביטוי   .pp. 291-301

שורה 12, בתוך: שפרה וקליין, שם, עמ' 473.

פוסטר, לִאשתר )לעיל הערה 65(, עמ' 85; שפרה וקליין, שם, עמ' 465.  78

.)CAD R, p. 213( 'מעוררת פחד' ,rašubti :מילולית  79

שפרה וקליין, בימים הרחוקים ההם )לעיל הערה 21(, עמ' 465, 466.  80

בתוך: נמצא  להפחיד,  תכונתה  ובהן  כקפריזית,  איננה/ִאשתר  תכונות  של  מפורט  ניתוח   81 

 R. Harris, ʽInana-Ishtar as Paradox and as a Coincidence of Oppositesʼ, HR 30
pp. 261-278 ,(1991). ראו גם הערה 54 לעיל.

א' בריזון, 'אלות לוחמות בטקסטים מיתולוגיים של המזרח הקדום בין הערצה להשפלה', עבודת   82

מוסמך, אוניברסיטת תל־אביב, תשס"ז, עמ' 77, 146.
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5א ח  השירים  שיר 

מתרפקת על דודה – מתרפקת היא מילה יחידאית המפורשת בדרך כלל כ'נשענת83 
על אהובה'. המשותף לכל הצעות הפירוש הוא שהדמות נמצאת במגע אוהב עם דודה. 

תיאור  הוא  להם  שהמשותף  האחרים,  החרוזים  שני  עם  יפה  משתלב  זה  חרוז  רסיס  גם 

אלה שתכונותיה הנשיות מוחצנות, והיא מביעה בפומבי את תשוקותיה. כך בתיאורי 
איננה/ִאשתר,84 וכך בתיאורי ענת.85

ת ו ה ו ל א ה ם  ע ש  ג פ מ ה

אחת השאלות המתעוררות היא איך משתקפת הפגישה עם האלוהות בחרוזים אלה ומהי 

אוטו, ממיין את תגובות  תגובת הדמות האנושית למראה האלוהות? סברן, בעקבות 

)Fascinate(. אלה שתי  והיקסמות   )Tremendum( מפגש האדם עם האלוהות למורא 

'קיימת  התגובות של האדם במקרא למול הופעה חזותית של אלוהים.86 לדעת סברן 

 נטייה במקרא להבליט את המורא, על פני ההיקסמות'.87 נראה, לפחות על פי חרוז ו 10, 

כך עסיס, אהבת עולם )לעיל הערה 4(, עמ' ,261 הערה 101; קיל, שה"ש )לעיל הערה 8(, עמ' 266;   83

זקוביץ, שה"ש )לעיל הערה 8(, עמ' 131. כך גם השבעים. רש"י על אתר מפרש 'מתחברת', דבוקה 

בדודה, על סמך הערבית, שבה رفيق )רפיק( – חבר.

לעיל  ראו  איננה/ִאשתר  על   .)41 הערה  )לעיל  אידינדגן  נישואי  על  בשירה  איננה  תיאורי  ראו   84

הערות 52–55; וכן דברי מלול בהערה 54. דוגמה למיניותה של ִאשתר: 'אסוף את כל צעירי עירך 

יחדיו / שבעה למותניה, שבעה לירכיה / שישים גם שישים יספקו עצמם בתורם בערוותה / צעירים 

 B. R. Foster, ʽHymn Praise to Ishtarʼ, From Distant תתעייף'.  לא  אשתר  אך  יתעייפו 

 Days: Myths, Tales, and Poetry of Ancient Mesopotamia, Bethesda, MD 1995, p.
lines 13, 15-17 ,349. התרגום של בריזון )לעיל הערה 82(, עמ' 83.

לדיון על מיניותה של ענת, ראו: ש' בכר, 'במי נשבעו בנות ירושלים בשה"ש ב 7?', בית מקרא   85 

50–52. התנהגותה המינית של ענת מתבטאת בתיאור ההתעלסות שלה עם  נה, ב )תש"ע(, עמ' 

בעל:

יתייחם ויאחז בֶקֶרב ]באבריה המוצנעים, ש"ב[  ytkḥ. w yiḫd. bqrb
תתייחם ותאחז באשך   t]tkḥ. wtiḫd. b ušk

בעל מתעלס לאלף  b]‘l. yabd. l alp.
... בתולה ענת  … bt]lt.‘nt

 ;KTU 1.11. 1-4

ד' אמיר, אלים וגיבורים: עלילות כנעניות שנמצאו באוגרית, דן תשמ"ז, עמ' 60.  

ר' אוטו, הקדושה: על הלא־רציונלי באידאת האל ויחסו לרציונלי )מרים רון, מתרגמת, יוסף בן־  86

18–20; ג'' סברן, ויפגע במקום: הסיפור התיאופוני  שלמה, אחרית דבר(, ירושלים תשנ"ט, עמ' 

במקרא, ח' אשהיים )מתרגמת(, בני ברק 2010, עמ' 104–106.

סברן, שם, עמ' 100.  87
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)וגם שני החרוזים  כי לדמות המופיעה יש חזות מפחידה, אך לפי ההקשר של החרוז 

האחרים( נראה שהדובר אינו פוחד ממנה.

טענתנו שהדמות 'העולה' ו'הנשקפת' היא דמות אלוהית צריכה להשיב על השאלה, 

או שתי  'היקסמות'  'מורא',  בה  יש  והמתפעם. האם  מהי התגובה של הדובר, השואל 

מורא  רווי  האלוהות88  עם  המפגש  היה  הקדום  במזרח  שגם  נראה  יחד?  גם  התחושות 

והיקסמות. היו אלות שעוררו מורא מכיוון שבין תכונותיהן היו גם אכזריות וצימאון 

לדם. כך בתיאורי ענת ההורגת בני אדם בעלילת בעל וענת,89 וכך בתיאורי איננה/

האל  בין  החזותי  שהמפגש  לכך  גורם  האלילי  שהאנתרופומורפיזם  נראה  ִאשתר.90 

לאדם יכול שיהיה גם מרהיב, כדעת סגס,91 ולא רק מפחיד. החומר מן המזרח הקדום 

מראה שהיו פגישות שלא היה בהן איום, ובפגישה חזותית של האדם עם האלוהות הוא 

'ִננליל ]תשיח[ עם ֻשלגי  לא חשש שימות, כפי שמקובל במקרא.92 לדוגמה בשומר: 

ונותן לו קשת פלאים,94 אקהת  בשמחה',93 באוגרית: כת'ר וחסיס מגיע לבית דנאל 

נפגש עם ענת כפגישה בין שני בני אדם.95 ההופעה של הדמות בשיר השירים מעוררת 

בדובר בעיקר 'היקסמות', התפעלות, ואילו רכיב ה'מורא' בביטוי הלשוני המדובר הוא 

מועט יחסית.

 H. W. F. Saggs, The Encounter with the Divine in Mesopotamia כשם ספרו של סגס:   88

and Israel (JLCR 12), London 1978
 KTU 1.3 ii 4-35, p. 29 :ראו  89

ראו לעיל עמ' 13, בדיון על 'אימה כנדגלות'.  90

גֵנבה ממקדש, בחוקה המקראית אין  סגס מראה שבניגוד לחוק המסופוטמי, שיש בו חוקים נגד   91

חוקים כאלה. לדעתו היחס לקדושה במסופוטמיה היה כיחסי קניין יום־יומיים, ואילו היעדרם של 

חוק וענישה כאלה במקרא מעיד שאפשרות כזאת לא תעלה על דעת הישראלי )סגס, המפגש ]לעיל 

הערה 88[, עמ' 163(. בתור דוגמות להשוואה מביא סגס מידע על גנבת דסקית זהב )שמש( מחזהו 

162(, לעומת הנגיעה של עוזה בארון הברית, שגרמה למותו, אף שהתכוון  של האל אשור )עמ' 

לטובה )שמ"ב ו 7(.

'ִּכי ֹלא־ִיְרַאִני ָהָאָדם ָוָחי' )שמ' לג 20(. ראו גם: בר' לב 31; שמ' כד 11; שופ' יג 22.  92

56, בתוך: שפרה וקליין, בימים הרחוקים ההם  נינליל', שורה  'המלך שּולגי וספינת הקודש של   93

629. כמו כן ראו יצירות  65–69, 80–82; ושם, עמ'  21(, עמ' 492. ראו גם שורות  )לעיל הערה 

שומריות אחרות: 'עלילות לוגלבנדה', במבוא ליצירה, שם, עמ' 164, ושורות 345–349 בעמ' 179; 

'עלילות גלגמש', לוח א, שורה 45, שם, עמ' 187.

CTA 1.17 ;KTU.1.17.V 2-39, pp. 50-51; יולזרי־נתן, )לעיל הערה 35(, עמ' 54.  94

CTA 1.18 ;KTU.1.17.VI.14-45, pp. 51-52; יולזרי־נתן, שם, עמ' 60.  95
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א ר ק מ ה ת  פ ו ק ת ב ל  א ר ש י ב ת  ו י ב ק נ ת  ו י ו ה ו ל א ל ן  ח ל ו פ

בחקר המקרא מוסכם שבישראל וביהודה בתקופת המקרא רווחה אמונה באלים ואלות 

במקרא.  רבות  פעמים  נזכרת  התופעה  ישראל.96  אלוהי  בה'  האמונה  במקום  או  בצד 
האמונה באלות לוותה בפולחנים ארוטיים, ונגדם יצאו הנביאים בחריפות רבה.97

 אין זה מפליא שאמונות מיתולוגיות ופולחנים לאלות הצמיחו גם יצירות ספרותיות – 

כאלה  שיצירות  ואפשרי  סביר  לכן  כולו.  בעולם  שהצמיחו  כשם   – ובכתב  בעל־פה 

שחלקן  נראה  אך  מובנות,  מסיבות  בקנון  נכללו  לא  הן  וביהודה.  בישראל  גם  רווחו 

מצא את דרכו לאסופה המקראית, אם מפני שאופיו המיתולוגי לא בלט דיו, אם מפני 

שְמַכנסי היצירות לא הבחינו בו, ואולי מסיבות שאינן ידועות לנו. כך למשל הִפסקה 

על הזיווג בין בני האלוהים ובנות האדם )בר' ו 1–4( היא בוטה ולא 'מונותאיסטית', ואף 

על פי כן נכללה במקרא.

בינוני  צורת   + זאת  מי  בתבנית  הפותחים  החרוזים  שלושת  דבר,  של  סיכומו 

ומפוזרים על פני הטקסט של שיר השירים הם פזמון חוזר שנלקח מתוך שיר המתאר 

דמות של אלה. הימצאות שקיעים של טקסט אלילי במקרא דומה לשקיעים של מיתוס 

מלחמת ה' בים, ששרדו בטקסטים שונים במקרא.98 בחרוזים האלה נעשה שימוש ִמשני 
ביחידות שיריות אחרות.99

ֶהרמזים  בעלת  דמות  מצטיירת  הפסוקים  בשלושת  המתוארות  התכונות  מצירוף 

לדמויות אלות בתרבויות המזרח הקדום – המסופוטמית והאוגריתית: )א( היא עולה מן 

 Z. Zevit, The :על האמונה בה' בצד 'אלים אחרים' בתקופות אלה נכתב רבות. לדיון ממצה ראו  96

 Religions of Ancient Israel: A Synthesis of Parallactic Approaches, London and
New-York 2001, pp. 346-349

הו' ד 13: 'ַעל־ָראֵׁשי ֶהָהִרים ְיַזֵּבחּו ְוַעל־ַהְּגָבעֹות ְיַקֵּטרּו ַּתַחת ַאּלֹון ְוִלְבֶנה ְוֵאָלה ִּכי טֹוב ִצָּלּה. ַעל־ֵּכן   97

ִּתְזֶניָנה ְּבנֹוֵתיֶכם ְוַכּלֹוֵתיֶכם ְּתָנַאְפָנה'; יר' יג 27: 'ִנֻאַפִיְך ּוִמְצֲהלֹוַתִיְך ִזַּמת ְזנּוֵתְך ַעל־ְּגָבעֹות ַּבּשֶָׂדה 

ָרִאיִתי ִׁשּקּוָצִיְך ]...[', ג 13: ']...[ ִּכי בה' ֱאֹלַהִיְך ָּפָׁשַעְּת ַוְּתַפְּזִרי ֶאת־ְּדָרַכִיְך ַלָּזִרים ַּתַחת ָּכל־ֵעץ ַרֲעָנן 
ּוְבקֹוִלי ֹלא־ְׁשַמְעֶּתם ְנֻאם־ה''; יש' נז 7: 'ַעל ַהר־ָּגֹבַּה ְוִנּשָׂא ַׂשְמְּת ִמְׁשָּכֵבְך ַּגם־ָׁשם ָעִלית ִלְזּבַח ָזַבח'; 

ִּטים ַוָּיֶחל ָהָעם ִלְזנֹות ֶאל־ְּבנֹות מֹוָאב. ַוִּתְקֶראָן ָלָעם ְלִזְבֵחי ֱאֹלֵהיֶהן  : 'ַוֵּיֶׁשב ִיְׂשָרֵאל ַּבּשִׁ במ' כה 1–2

ַוּיאַכל ָהָעם ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ֵלאֹלֵהיֶהן'. ראו גם: הו' ב 7–16, ג 1; עמ' ב 7; יר' ב 19–28, ג 6–10; יח' ו 13, 

טז 16–25, 30–34, כג 36–45.

ראו לדוגמה: מ"ד קאסוטו, 'שירת העלילה בישראל', ספרות מקראית וספרות כנענית2 )מחקרים   98

במקרא ובמזרח הקדמון א(, ירושלים תשמ"ב, עמ' 62–90.

הביטוי 'שימוש משני' לקוח מתחום הארכאולוגיה, כאשר פריט ארכיטקטוני מתקופה אחת משולב   99

ביחידות  החרוזים  שולבו  שבה  בצורה  הדיון  יותר.  מאוחרת  לתקופה  לרוב,  השייך,  אחר  במבנה 

השיריות השונות חורג מנושא המאמר. הצעות לשילובם מצויות בפרשנויות ובמחקרים הרבים על 

שיר השירים. כל פרשן וחוקר לפי הבנתו. ראו לעיל, הערות 1, 8–10.
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המדבר; )ב( שלא כדרך בשר ודם; )ג( היא 'מקוטרת' – ביטוי של התבשמות ההולמת 

)צירוף  איומה  )ו(  גם  אך  יפה;  היא  )ה(  כאלה;  החלון[  ]מן  נשקפת  היא  )ד(  אלוהות; 

אופייני לאלות המזרח הקדום(; )ז( והיא בתנוחת קרבה לאהובה. זו לא אחת הדמויות 

הנשיות הדומיננטיות במגילה, שהן: 'הנערה', 'הכלה', 'הרעיה', 'האחות' ו'השולמית', 

כי אם דמות אחרת, שאינה דומה לדמויות הנשיות האחרות.

דמות  היא  החרוזים  בשלושת  שהדמות  למסקנה  מובילים  כאן  הנמנים  הביטויים 

של אלה הממריאה אל על מן המדבר, לאחר שבישמוה בפולחן של הקרבת קטורת.100 

בשלושת החרוזים מצויים כמה מוטיבים הנראים כהרמזים ליצירות שומריות ואכדיות. 

ביטוי  גם  ניתן  זו  שלתרבות  מפתיע  זה  ואין  במקרא,  רבות  מתועדת  לאלות  הסגידה 

אלה  של  הופעה  מתארים  שהחרוזים  למסקנה  מובילים  האלה  הנתונים  כל  ספרותי. 

במזרח הקדום, כנראה של איננה/ִאשתר.

פופ )שה"ש ]לעיל הערה 24[, עמ' 426(, קיל )שה"ש ]לעיל הערה 8[, עמ' 126–128( ולהקוק )רומן   100

]לעיל הערה 30[, עמ' 134( מוצאים גם הם רמז לדמות אלה בפס' ג 6 או ו 10, אך רק כדימוי לאלה 

ולא כהופעה של אלה ממש.


