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א ו ב מ

התקבלותה של מגילת שיר השירים לקאנון המקראי לא הייתה פשוטה ומובנת מאליה, 

והיא נדונה במספר מקורות תנאיים.1 חז"ל העידו על קיומה של מחלוקת בעניין מעמדה 

המקודש של המגילה, וידועה הכרזתו של ר' עקיבא כי 'שיר השירים קודש קודשים'.2 

חז"ל.  בתקופת  המגילה  של  פרשנותה  דרכי  בבחינת  מיוחד  עניין  קיים  זה  רקע  על 

לאחר ששיר השירים היה לחלק בלתי נפרד מכתבי הקודש, הוא שימש את החכמים 

בדרשות שונות, ואלה שולבו בחיבורים מדרשיים, בפתיחתאות, בפתירות ועוד, ואף 

יוחד לו חיבור אמוראי פרשני, מדרש שיר השירים רבה.3 אחת השאלות המעסיקות 

והרעיונות העומדים  ולדוד שטרן על הליבון המשותף של הנושאים  תודתי למתי הוס, לתמי הס   *

בבסיסו של מאמר זה. אני מודה למנחם קיסטר, שצירפני לסמינר מ"א בנושא 'מדרשי שיר השירים' 

והערותיהם  המאמר  של  טיוטות  קראו  אנשים  מספר  והחכמתי.  למדתי  ושממנו   ,2010 בשנת 

הנבונות משוקעות בתוכו: דוד שטרן, יהושע לוינסון, עדיאל קדרי, אילנה קורשן ודינה שטיין, 

ולכולם שלוחה תודה. מחקר זה נתמך על ידי הקרן הלאומית למדע )מס' 1152/09(.

משנה, ידיים ג, ה; בבלי, מגילה ז ע"א; אבות דר' נתן, נו"א א )מהדורת ש"ז שכטר, עמ' 2(. על   1

הקשר בין טומאת הידיים והקאנוניזציה עיינו מ' הרן, האסופה המקראית: תהליכי הגיבוש עד סוף 

ימי בית שני ושינויי הצורה עד מוצאי ימי הביניים, א, ירושלים תשנ"ו, עמ' 202 הערה 3.

 ;A 50 פי כ"י בודפשט, ספריית האקדמיה ההונגרית למדעים, קאופמן  ה, על  ג,  ידיים,  משנה,   2

לו  אין  זמר  כמין  אותו  ועושה  המשתאות  בבית  השירים  בשיר  קולו  'המנענע  בתוספתא:  ודבריו 

חלק לעולם הבא' )תוספתא, סנהדרין יב, י ]מהדורת מ"ש צוקרמנדל, עמ' 433[(. לדיון במאמר זה 

בתוספתא ראו להלן עמ' 52.

קדרי,  ת'  ראו:  השביעית.  המאה  בתחילת  או  השישית  המאה  בסוף  הנראה  ככל  נערך  החיבור   3

השירים  שיר  מדרש  שבראש  הפתיחתאות  של  מקוריותן  לשאלת  במלאכתו":  מהיר  איש  '"חזית 

רבה', תרביץ, עה )תשס"ו(, עמ' 155, 173. שני מדרשים מאוחרים יותר, ככל הנראה מראשית ימי 

הביניים, הם: מדרש שיר השירים, מהדורת א' גרינהוט וי"ח ורטהימר, ירושלים תשנ"ה )תשל"א(; 

מדרש זוטא על שיר השירים2, מהדורת ש' בובר, וילנה תרפ"ה )זהה לאגדת שיר השירים, מהדורת 

ש"ז שכטר, קיימברידג' 1896(. במאמר זה אנקוט את השם הרווח שיר השירים זוטא, אך אשתמש 

במהדורתו של שכטר, המדויקת יותר.
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את המחקר היא אם פרשנות חז"ל לשיר השירים שונה מפרשנותם לחיבורים מקראיים 

אחרים, אם האופן שבו דרשו את הפסוקים משקף התמודדות עם התכנים יוצאי הדופן, 

עם תיאורי הגוף ושירי האהבה המופיעים במגילה. 

פרשנות חז"ל לשיר השירים עמדה במרכזם של מספר מחקרים שנעשו בעשורים   

האחרונים . עיקר תשומת הלב יוחדה לאופיים האלגורי של המדרשים על שיר השירים. 

חוקרים עמדו על כוחה של הפרשנות האלגורית להסיר 'מכשולים מוסריים' שנוצרו 

המוסרי־החינוכי  הפתרון  לצד  כי  הדגישו  הם  המגילה.  של  הפשט  פרשנות  מתוך 

לרגשות  ביטוי  לכלי  אותו  בהפכה  נעלה,  ערך  השירים  לשיר  זו  פרשנות  העניקה 
הדתיים של המאמינים.4

הפרשנות  לבין  היהודית  הפרשנות  שבין  הקשר  בשאלת  שעסקו  מחקרים  גם   

חוקרים  השירים.  לשיר  חז"ל  של  האלגורית  בפרשנות  התמקדו  הקדומה  הנוצרית 

אלגורית  בפרשנות  בשימוש  לנוצרית  היהודית  הפרשנות  בין  דמיון  על  הצביעו 

חוקרים  לדברי  הייתה  האלגורית  הפרשנות  ביניהן.  ההדדית  ההשפעה  בשאלת  ודנו 

היהודי–הנוצרי  הפולמוס  של  כשבמרכזו  הדדיות,  להתנגחויות  המרכזית  הזירה  אלה 

או  ישראל  עם  האל:  של  האִמתית  אהובתו  הרעיה,  היא  מי  המכרעת  השאלה   עמדה 

הכנסייה.5 

פרט לפרשנות האלגורית התעניינו חוקרים גם בפרשנות המיסטית של המגילה.   

שבשיר  האהבה  ובביטויי  המפורטים  הפיזיים  בתיאורים  שראו  חכמים  היו  לדבריהם 

השירים תיאורים של נפש האדם העורגת לקרבת האל, לכניסה לפרדס ולידיעת מעשה 

באספקלריה  השירים  'שיר  כהן,  ג"ד   ;157–155 עמ'  תש"ל,  ירושלים  האגדה3,  דרכי  היינמן,  י'   4

של  בעולמו  בשאלות־יסוד  חיבורים  נדרשת:  תורה  כהן,  וג"ד  מופס  י'  גרינברג,  מ'  היהודית', 

המקרא, עורך א' שפירא, תל־אביב תשמ"ד, עמ' 89–108. לדעת כהן הפרשנות האלגורית הייתה 

הסיבה להכללתו של שיר השירים בקאנון וקדמה לתקופת חז"ל.

ראו לדוגמה: י' בער, 'עם ישראל, הכנסיה הנוצרית והקיסרות הרומית – מימי ספטימיוס סברוס   5

ועד "פקודת הסבלנות" של שנת 313', ציון, כא )תשט"ז(, עמ' 1–49; א"א אורבך, 'דרשות חז"ל 

 ;170–148 עמ'  )תשכ"א(,  ל  תרביץ,  נוצרי',  היהודי  והויכוח  השירים  לשיר  אוריגינס  ופירושי 

 R. Kimelman, ‘Rabbi Yohanan and Origen on the Song of Songs: A Third-Century
 ;Jewish Christian Disputation’, Harvard Theological Review, 73 (1980), pp. 567-595 
לדיון   ;73–65 עמ'   ,1992 אביב  תל  הכנסייה,  לאבות  חז"ל  בין  ומדרשו:  המקרא  הירשמן,  מ' 

תנאים:  מדרש  בויארין,  ד'  ראו:  היהודית  זו  ושל  הנוצרית  האלגוריה  של  השונה  באופי  עקרוני 

גושן־ א'  גם:  ראו   .184–169 עמ'  תשע"א,  ירושלים  מכילתא,  וקריאת  אינטרטקסטואליות 

גוטשטיין, 'פולמוסומניה – הרהורים מתודיים על חקר הויכוח היהודי־נוצרי בעקבות פירושי חז"ל 

זה מתח  119–190. במאמר  עמ'  )תשס"ג–תשס"ד(,   42 היהדות,  ואוריגנס לשיר השירים', מדעי 

גושן־גוטשטיין ביקורת על הקלות שבה מוצאים חוקרים הדים לפולמוס יהודי–נוצרי בפרשנות 

לשיר השירים.



שירה וִפשרה: מבט חדש על דרשות חז"ל לשיר השירים

]29[

]3

מרכבה.6 לדעת גרֹׁשם שלום ושאול ליברמן לצד הפרשנות האלגורית המקובלת לשיר 

השירים היה קיים מדרש עתיק על דרך הסוד לשה"ש ה 10–16, אשר כלל תיאור של 
שיעור הקומה האלוהי.7

* * *

במאמר זה אני מבקשת לבחון את פרשנות חז"ל לשיר השירים מזווית אחרת מזו שנקט 

המחקר עד כה. טענתי היא שהחלוקה המקובלת לקטגוריות פשט, אלגוריה ומיסטיקה 

היא כללית מדי לצורך עיון בפרשנות חז"ל לשיר השירים, ואינה הולמת את המגוון 

הרחב של הגישות שלהן נדרשו חז"ל. הכלים שאני נעזרת בהם להארת הפרשנות של 

חז"ל לשיר השירים לקוחים ִמֵחקר הספרות. השימוש בכלים ספרותיים לניתוח מדרשים 

ואגדות של חז"ל זכה לפריחה רבה בעשורים האחרונים.8 הקריאה הספרותית מתאימה 

באופן טבעי לחומרים הנדונים כאן. מגילת שיר השירים נפתחת בכותרת 'שיר השירים 

אשר לשלמה', המשייכות את החיבור לקטגוריה ספרותית מוגדרת: שירה. אולם האם 

הבחינו חז"ל בין שירה לפרוזה? האם היו מודעים לאיכויותיו של הטקסט השירי, והאם 

אלה השפיעו על האופן שבו דרשו את פסוקי המגילה? התשובות על שאלות מרכזיות 

אלה תתבררנה מתוך העיון במדרשים במאמר זה. הדוגמאות שאביא יוכיחו כי לא רק 

הם  שלהם  הפסוקים  שבמדרשי  אלא  בשירה,  עוסקים  שהם  לכך  מודעים  היו  שחז"ל 

הרחיבו והעצימו את התופעות האופייניות לשירה המקראית. 

לצורך העיון הספרותי במדרשי חז"ל לשיר השירים איעזר בשאלות היסוד לניתוח   

ובעיקר בכלים שהציע התאורטיקן  'הביקורת החדשה',  שירה שהציגו חוקרים מזרם 

אורבך )שם(, עמ' 149–150.  6

 G. G. Scholem, Jewish Gnosticism, Merkaba Mysticism and Talmudic Tradition, New  7

York 1965, pp. 38-40; ש' ליברמן, 'משנת שיר השירים', שם, עמ' 123. בויארין שלל דעה זו. 
ראו: ד' בויארין, 'שני מבואות למדרש שיר השירים', תרביץ, נו )תשמ"ז(, עמ' 497–499.

פריצת הדרך הייתה בעיון הספרותי של יונה פרנקל בסיפורי מעשי חכמים. ראו: י' פרנקל, עיונים   8

בעולמו הרוחני של סיפור האגדה, תל אביב תשמ"א; י' פרנקל, סיפור האגדה: אחדות של תוכן 

וצורה: קובץ מחקרים, תל אביב 2001; ליישום כלים אלה בחקר הסיפור הדרשני ראו: ע' מאיר, 

י' לוינסון, הסיפור שלא סופר: אמנות הסיפור   ;1987 הסיפור הדרשני בבראשית רבה, תל אביב 

 D. Stern, Midrash and Theory: Ancient ;המקראי המורחב במדרשי חז"ל, ירושלים תשס"ה

Jewish Exegesis and Contemporary Literary Studies, Evanston, IL 1996; ע' רווה, מעט 
מהרבה: מעשי חכמים: מבנים ספרותיים ותפיסת עולם, אור יהודה 2008; ניתן לזהות מגמה זו גם 

במחקר הספרותי של מלאכת העריכה, ראו: יהודה תיאודור, עריכתם של מדרשי האגדה הארץ־

ישראליים, ההדירה, ערכה וצירפה מבואות ואחרית דבר: ת' קדרי, ירושלים תשע"ו, בפרק האחרון 

הסוקר את מצב המחקר )בהדפסה(.
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מקובלות  אינן  כבר  קאלר  של  מהנחותיו  חלק  כי  אף  קאלר.9  ג'ונתן  הספרות  וחוקר 

במחקר היום, הכלים שהציב והשאלות שהציע לבחון הם פוריים ביותר בחקר מדרשי 

חז"ל לשיר השירים, כפי שַאראה להלן.

מספר תאורטיקנים של חקר הספרות שעסקו בבחינת תהליך הקריאה והִמשמוע של   

יצירות ספרותיות טענו שקריאתו של שיר שונה מקריאת סיפור, מחזה או מכתב. היא 

מעוררת אצל הקוראים מערכת ציפיות מסוימות, אשר משפיעות על אופן הקריאה, 

קאלר  לדעת  זו.  מקריאה  שתעלינה  התובנות  על  וגם  המילים  לרצף  ההתייחסות  על 

השיר נתפס בעיני קוראיו כיצירה שלמה העומדת בפני עצמה, והיכולה לספק את כל 

המידע הנחוץ על מנת להבינה. לכן במהלך קריאת השיר מנסים הקוראים לפענח מיהו 

הדובר בשיר, מה מצב רוחו, אל מי הוא פונה, ומהי הסיטואציה השירית. התשובות על 

יוצרים  שהקוראים  דמיוני  מבנה  מעין  והן  הפרשני,  בתהליך  מתבררות  אלה  שאלות 

בעת קריאת השיר.10 גם לזיהוי הסוגה שאליה שייך השיר יש חשיבות מרובה להבנתו 

ולפרשנותו.11 להלן אבקש להראות כי גם חז"ל שאלו את עצמם שאלות אלה בבואם 

לפרש את שיר השירים, ושבאמצעות מתן תשובות על שאלות אלה הם הקנו מפתחות 

פרשניים להבנת השיר. כפי שַאראה להלן, עמדותיהם של החכמים מגוונות והם נתנו 

תשובות שונות על כל שאלה ועניין. 

במאמר שלושה חלקים. בחלק הראשון אבחן מי הם הדוברים בשיר, ואם יש בו דובר   

אחד או מספר דוברים, וכן למי השיר ממוען. חלקו השני של המאמר יעסוק בסיטואציה 

השירית: אשאל איזה אירוע מתואר בשיר השירים, ומהי האווירה השוררת בו. בחלקו 

השלישי של המאמר אדון בשאלת הסוגה )הז'אנר( של השיר. לצורך הבהירות אתמקד 

חז"ל  פרשנות  של  מלאה  הבנה  לצורך  כי  סבורה  אני  אולם  אחד,  בהיבט  פעם  בכל 

למגילה נדרשת התייחסות לכל שלוש הבחינות יחד: זיהוי הדובר בשיר, הסיטואציה 

וניתן  זה,  את  זה  משלימים  השונים  ההיבטים  השיר.  שייך  שאליה  והסוגה  השירית 

למצוא אותם בצירופים שונים בדברי חז"ל. קריאת המדרשים על פסוקי שיר השירים 

 J. Culler, Structuralist Poetics: Structuralism, Linguistics and the Study of Literature7,  9

 C. Brooks, ‘The Heresy of Paraphrase’, וראו עוד למשל:   ;London 1992, pp. 161-162
 C. Brooks (ed.), The Well-Wrought Urn: Studies in the Structure of Poetry, New York

 1947, pp. 157-175
קאלר )שם(, עמ' 165.  10

 A. Fowler, Kinds of Literature: An Introduction to the Theory of Genres and Modes,  11

Cambridge, MA 1982, pp. 37-38. שאלות בסיסיות אלה חשובות להבנת כל טקסט ספרותי, 
גם כאשר מדובר בפרוזה. מטרתי להראות כי העיון במדרשי שיר השירים דרך פריזמה זו חושף את 

ריבוי הפרשנויות.
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רבת  באמצעות השאלות ששאלו החכמים עצמם על הטקסט המקראי, מגלה תמונה 

פנים ועשירה מזו שהציגה לפנינו ספרות המחקר עד כה.

ר י ש ב ר  ב ו ד ה ו  ה י מ  : ן ו ש א ר ק  ל ח

לבין  הספרותית  היצירה  של  המחבר  בין  הבחין  בות  ויין  האמריקני  הספרות  חוקר 

)implied author(. לדבריו במהלך הקריאה יוצרים הקוראים בעיני  המחבר המובלע 

גם  הספרותית.12  היצירה  כותב  של  מדמותו  השונה  מחבר,  של  דמיונית  דמות  רוחם 

בתהליך קריאתו של שיר נוצרת בעיני הקוראים דמות דמיונית של הדובר בשיר. זהותו 

מעוצבת באמצעות מידע מגוון שהקוראים אוספים תוך כדי קריאת השיר: פרטים על 

אודות מצב רוחו, פעולותיו, הזמן והמקום. הקוראים מודעים לכך שזהו מבנה בדיוני, 

ואף על פי כן הוא חיוני על מנת שיוכלו להבין ולפרש את השיר.13 במסתו 'על השירה' 

הבחין ת"ס אליוט בין שלושה קולות הקיימים לדעתו בשירה: קולו של הדובר הפונה 

אל עצמו )שירה לירית(, קולו של הדובר הפונה אל קהל מסוים, וקולו של הדובר היוצר 

דמות אחת הפונה אל דמות דמיונית אחרת )שירה דרמטית(.14 

עיון במדרשי חז"ל לשיר השירים מלמד כי אחת השאלות שהעסיקו את החכמים   

בפרשנות המגילה היא מיהו הדובר בשיר, ואם בשיר השירים נשמע קולו של דובר 

אחד הפונה אל נמען כלשהו, או אם מדובר בשיח שנוכחים בו מספר משתתפים.

דרמטית( דוברים )שירה  מספר  א. 

בשיר  הדוברים  או  הדובר  זיהוי  שאלת  עם  חכמים  התמודדו  תנאיים  במקורות  כבר 

השירים. כך בתוספתא, סוטה:

כיוצא בדבר אתה אומר 'תחת התפוח עוררתיך' )שה"ש ח 5( אמרה רוח הֹקדש. 

'שימני כחותם על לבך' )שם ח 6( אמרה כנסת ישראל. 

'כי עזה כמות אהבה' )שם( אמרו אומות העולם. 

שֹלשה דברים זה בצד זה.15 

'עירובי  זה מופיע בתוספתא בין תשע דוגמאות לפסוקים מקראיים שיש בהם  מאמר 

W. C. Booth, The Rhetoric of Fiction, Chicago and London 1961, pp. 67-86, 74-75  12

קאלר )לעיל הערה 9(, עמ' 165.  13

ת"ס אליוט, על השירה, תרגם י' ברונובסקי, תל אביב תשל"ו, עמ' 139.   14

תוספתא, סוטה ט, ח )מהדורת ש' ליברמן, עמ' 213(.  15
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דברים', כלומר מילות הפסוק מתפצלות בין דוברים שונים: 'מי שאמר זה לא אמר זה'.16 

הדוגמה החותמת את הדיון היא משה"ש ח 5–6. על פי הפשט הדוברת בפסוקים אלה 

היא הרעיה, המתארת את גודל אהבתה. התוספתא הפכה את דברי האהובה לעירובי 

ידי פיצול מילות הפסוקים בין שלושה דוברים: רוח הקודש, עם ישראל  דברים, על 

ואומות העולם. פסוקי שיר השירים הופכים באופן מכּוון לשיח בין מספר משתתפים, 

המכונה שירה דרמטית. 

'נאמנויות  יש  שלמשורר  בכך  מתאפיינת  אליוט,  לדברי  הדרמטית,  השירה   

והסגנון של  התוכן  ולגוון את  הדמויות השונות,  בין  לחלק את השיר  עליו  חלוקות'. 

הדברים בהתאם לדמות שלה הוא מייחס את מילות השיר.17 ואכן בתוספתא הפעלים 

הדוד  האוהבים:  לשני  מיוחסים  'שימני',  'עוררתיך',  ושני:  ראשון  בגוף  המובאים 

והרעיה, המביעים את אהבתם זה לזה. לעומתם המשפט האחרון, 'כי עזה כמות אהבה', 

חיווי של מי שצופה בהם מן הצד. בקולותיהם של שני האוהבים נשמעים  הוא מעין 

קרבה וגעגועים זה לזה, ואילו בדברי אומות העולם ניכרת נימה מסוימת של קנאה, 

 הבאה לידי ביטוי מפורש בסיומו של הפסוק 'כי עזה כמות אהבה, קשה כשאול קנאה' 

6(.18 פיצול הדוברים במקור זה מדגיש כי הדו־שיח הישיר מתקיים בין ה'  )שה"ש ח 

לעמו, ואילו אומות העולם יכולות להיות רק עדות לו מבחוץ.19 

מכיוון שהתוספתא עסקה רק בשני פסוקים משיר השירים, נביא תימוכין לתפיסת   

בר' אלעאי, בשיר השירים  יהודה  ר'  גם מדברי התנא  שיר השירים כשירה דרמטית 

רבה:

אמר ר' יהודה בר' אלעאי הוא זמרני ואני זמרתיו. הוא קלסני ואני קלסתיו. 

הוא קראני 'אחותי רעיתי יונתי תמתי' )שה"ש ה 2( 

הדוברים  פיצול  של  הטכניקה  על   .)213–210 עמ'  ליברמן,  ש'  )מהדורת  ב–ח  ט,  סוטה  תוספתא   16

במדרשי חז"ל ועל התפתחותה ראו: ח' מזא"ה, '"עירובי דברים": פרשנות דיבור ודיאלוג בדרשות 

חז"ל – מאפייניה ומטרותיה', עבודת מוסמך, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשע"ג. 

אליוט )לעיל הערה 14(, עמ' 148.   17

תולדות  על  'משהו  בויארין,  ד'  ראו:  זה  במדרש  המשוקעים  מרטירולוגיים  ולרמזים  לפולמוס   18

המרטיריון בישראל', הנ"ל ואחרים )עורכים(, עטרה לחיים: מחקרים בספרות התלמודית והרבנית 

לכבוד פרופסור ח"ז דימיטרובסקי, ירושלים תש"ס, עמ' 22–26. 

 D. Stern, ‘Ancient Jewish Interpretation of the Song of Songs in a Comparative  19

 Context’, N. Dohrmann and D. Stern (eds.), Jewish Biblical Interpretation and Cultural
Exchange: Comparative Exegesis in Context, Philadelphia 2008, p. 106. לדברי שטרן 
יחסי הדוד והרעיה העומדים במוקד במגילה, הופכים במדרשי חז"ל לדרמה בת שלושה משתתפים: 

זו מבוססת על המדרשים  ולקבוע שהבחנה  יש לדייק  ואומות העולם. לאור דבריי  הדוד, הרעיה 

שבהם שיר השירים מוצג כשירה דרמטית. 
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ואנא אמרית ליה 'זה דודי וזה רעי' )שה"ש ה 16(. 

הוא אמר לי 'הנך יפה רעיתי' )שה"ש ד 1( 

ואני אמרתי לו 'הנך יפה דודי אף נעים' )שה"ש א 16(. 

הוא אמר לי 'אשריך ישראל מי כמוך' )דב' לג 29( 

ואני אמרתי לו 'מי כמוכה באלים י'י' )שמ' טו 11(. 

הוא אמר לי 'ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ' )שמ"ב ז 23( 
ואני מיחדת שמו בכל יום פעמים 'שמע ישראל י'י אלהינו י'י אחד' )דב' ו 4(.20

זו שונה מקודמתה, שכן היא עוסקת בדו־שיח בין שני דוברים. ר' יהודה בר'  דוגמה 

אלעאי לא חילק פסוק אחד או רצף פסוקים בין מספר דוברים, אלא מצא בשיר השירים 

השיריות  התופעות  אחת  היא  החזרה  הד.  כמעין  זה  על  זה  החוזרים  שונים  פסוקים 

הבולטות במגילת שיר השירים. ביטויים שונים, חלקי פסוקים ולעתים פסוקים שלמים 

חוזרים ומופיעים במגילה.21 ר' יהודה לא התעלם מתופעת החזרה אלא דווקא הדגיש 

אותה. הוא ניצל את החזרות הקיימות בשיר השירים על מנת להראות שקיים דו־שיח, 

ושיש הדדיות במערכת היחסים בין ישראל לקב"ה. הדברים נשמעים פעם מפי הדוד 

ופעם מפי הרעיה, והאוהבים מונים בהם איש את מעלת רעהו. לדעת ר' יהודה החזרות 

מעידות שהדוד והרעיה מאזינים זה לזה, שכן הם משיבים אחד לשני באותם מטבעות 

לשון: 'רעיתי' – 'רעי', 'הנְך יפה' – 'הנָך יפה'. לאחר שתי הדוגמאות משיר השירים 

הביא ר' יהודה דוגמאות מטקסטים פיוטיים אחרים: שירת הים, וזאת הברכה, קריאת 

שיריים  ללשונות  רגישים  היו  חז"ל  כי  מלמד  זה  פסוקים  אוסף  דוד.  ותפילת  שמע 

היתר.  כל  לבין  השירים  שיר  בין  ההבדל  את  מחדדת  גם  זו  שהעמדה  אלא  במקרא. 

בדוגמאות האחרונות: 'מי כמוך' – 'מי כמוכה', 'גוי אחד' – 'י'י אחד', לקוחים דברי כל 

אחד מן הדוברים מהקשר אחר וִמ∆ֵספר מקרא אחר, כך שהדו־שיח בהם איננו ישיר. אך 

שיר השירים שונה מכל השירות המקראיות האחרות, כי הוא מכיל הן את דברי הדוד 

והן את דברי הרעיה, והם משוחחים זה עם זה באותו רגע נתון. 

הפרשנות  מן  גם  עדויות  למצוא  ניתן  דרמטית  כשירה  השירים  שיר  לתפיסת   

ושהתגורר  השלישית,  במאה  שחי  כנסייה  אב  אוריגנס,  התקופה.  בת  הלא־יהודית 

שיר השירים רבה ב, טז, סימן א. נוסח שיר השירים רבה במאמר מובא על פי כ"י וטיקן, הספרייה   20

האפוסטולית ebr. 76.3, להוציא קטעים המופיעים בגניזה, ובהשלמת קיצורים. מראי המקום על 

פי מהדורת וילנה תרל"ח. חילופי הנוסח הוצגו על פי הסינופסיס ומפתח הסימנים המופיעים באתר 

http://www.schechter.ac.il/mifalhamidrash :מפעל המדרש, מכון שכטר למדעי היהדות

ראו לדוגמה ברשימת החזרות שהביא י' זקוביץ, שיר השירים )מקרא לישראל(, ירושלים תשנ"ב,   21

עמ' 22. 
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למגילה.  פירוש  כתב  וגם  השירים  שיר  על  דרשות  נשא  ובקיסריה,  באלכסנדריה 

 dramatis( בהקדמה לפירושו תיאר את שיר השירים כשיר חתונה הבנוי בדגם של דרמה

in modum(, ובה ארבעה דוברים: הכלה, החתן, בנות ירושלים )חברות הכלה( וחברי 
בין  הפסוקים  בחלוקת  פותחים  השירים  לשיר  אוריגנס  של  ודרשותיו  פרושו  החתן. 

הדמויות המשתתפות ובתיאור הסיטואציה הדרמטית בכל סצנה.22 

עדות נוספת לתפיסת שיר השירים כשיח בין מספר דוברים הם שני כתבי יד של   

וקודקס  סינאיטיקוס  קודקס  לסה"נ:  והחמישית  הרביעית  המאה  מן  השבעים  תרגום 

אלכסנדרינוס. בשוליים לצד הפסוקים משיר השירים מופיעות כתוביות בדיו אדומה 

 ἡ νύμφη, ὁ νυμφίος, οἱ( המציינות את שמות הדוברים: הכלה, החתן, חברות, חברים
 23.)νεανίδες, οἱ φίλοι

מן הדוגמאות שהבאתי עולה כי תפיסת שיר השירים כשירה דרמטית היא כנראה   

מן  ונוצריים  יהודיים  בחיבורים  לראשונה  מופיעים  הכתובים  ביטוייה  מאוד.  קדומה 

המאה השלישית לסה"נ, והיא מיוחסת לתנאים שונים. גישה פרשנית זו לא נעלמה, 

והיא מופיעה גם במקורות אמוראיים.24 

אחד דובר  ב. 

לצד ההתייחסות הפרשנית אל המגילה כאל שיר דרמטי הייתה תפיסה שבשיר נשמע 

קולו של דובר מרכזי אחד.25 כך לדוגמה בשיר השירים רבה:

1( שיר  ר' יודה בר' סימון אמר בסיני נאמרה שנאמר 'שיר השירים' )שה"ש א 

שאמרו ישרים בסיני היך מה דאת אמר 'יצפון לישרים תושיה' )מש' ב 7(. 

 R. P. Lawson, ‘Prologue to Commentary’, Origen: The Song of Songs, Commentary  22

and Homilies, trans. R. P. Lawson, London 1975, pp. 21-22
ולעתים בצורה מפורטת יותר, כגון 'לאחר שמצאה את החתן היא אומרת', 'בנות ירושלים ושומרי   23

החומות חוקרים את הכלה', 'הכלה מספרת לחברותיה על אודות הדברים שהחתן הביא לה'. ראו: 

 J. C. Treat, ‘Lost Keys: Text and Interpretation in Old Greek Song of Songs and Its
 Earliest Manuscript Witnesses’, Ph.D. dissertation, University of Pennsylvania, 1996,
pp. 399-407. מגמת זיהוי הדוברים קיימת גם בקרב פרשנים קדומים של הדרמה היוונית, החסרה 

אף היא את שמות הדוברים. ראו: מזא"ה )לעיל הערה 16(, עמ' 67–69.

ראו לדוגמה: 'אומות העולם אומרים לישראל: "מה דודך מדוד". מה אלוה מאלוהות. מה פטרון הוא   24

מפטרונין. והיו ישראל אומרים להם: "דודי צח ואדום" צח לי במצרים ואדום במצרים ]...[ צח לי 

בים ואדום לי ביבשה' )שיר השירים רבה ה, ט, סימן א(.

אנשים  אל  פונה  המשורר  לדבריו  חברתית.  תכלית  בעלי  לדרשה  או  לסיפור  זאת  השווה  אליוט   25

אחרים בקולו שלו או באמצעות דמות כלשהי. ראו: אליוט )לעיל הערה 14(, עמ' 150, 139.
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ר' יצחק אמר בים נאמרה 'שיר השירים' שיר שאמרו אותה ֹהָשרים ֹהשוררים26 

היך מה דאת אמר 'ִקדמו ָׁשרים אחר נוגנים' )תה' סח 26(. 

תני משום ר' נתן הב"ה בכבוד גדולתו אמרה שנאמר 'שיר השירים אשר לשלמה' 

)שה"ש א 1( למלך שהשלום שלו. 

שאמרוהו  שיר  )שם(  השירים'  'שיר  אמרוהו  השרת  מלאכי  אומר  גמליאל  רבן 

שָֹרים של מעלה.27 

העמדות  )שתי  השירים  שיר  את  אמר  מי  העקרונית  בשאלה  עוסקת  זו  מחלוקת 

מנת  על  בהמשך(.  אעסוק  בה  נאמרה,  היכן  נוספת:  לשאלה  מתייחסות  הראשונות 

ופירשו  השירים'  'שיר  הצירוף  את  החכמים  דרשו  הדובר  מיהו  השאלה  על  להשיב 

אותו באופנים שונים. מכאן אפשר להסיק כי לדעת חז"ל המפתח להבנת השיר מצוי 

בשמה של המגילה; שם המגילה נתפס כמעין כותרת ליצירה כולה, כותרת המבטאת 

את מהותה ותוכנה. ניתן ללמוד מכך שחז"ל ראו בזיהוי הדובר גורם מהותי להבנת 

השיר. 

ארבע העמדות מציגות את שיר השירים כשיר שֲאָמרֹו דובר אחד או קבוצה אחת   

'הישרים  בין החכמים בשאלה מיהו הדובר:  של דוברים. אולם קיימים חילוקי דעות 

)'שָֹרים  השרת  מלאכי  או  הקב"ה  )ישראל(,  בים  השוררים'  'הָׁשרים  )ישראל(,  בסיני' 

שלמעלה'(. לפי שני המאמרים הראשונים, המיוחסים לאמוראים ר' יודה בר' סימון ור' 

יצחק, הדוברים בשיר הם ישראל, המכונים ישרים או ָׁשרים. ההבדל בין עמדותיהם 

הוא בשאלת הסיטואציה השירית. לדעת ר' יודה שיר השירים מתאר את קבלת התורה 

בסיני, שבגללה כונו ישראל ישרים. לעומת זאת ר' יצחק סבור כי שיר השירים מתאר 

את קריעת ים סוף, מעמד שבו ישראל שרו את שירת הים, ואשר בגללו כונו שוררים. 

שני המאמרים האחרונים מיוחסים לתנאים. לדעת ר' נתן הקב"ה הוא הדובר בשיר, כפי 

שנאמר בסופו של הפסוק: 'שיר השירים אשר לשלמה' )שה"ש א 1(. 'שלמה' הוא כינוי 

הדוברים  הם  השרת  מלאכי  גמליאל  רבן  לדעת  ואילו  שלו.  שהשלום  המלך  לקב"ה, 

בשיר, שיר השָֹרים, הם שרי מעלה.

לשיר  באשר  עקרוניות  תפיסות  שתי  עולות  בשיר  הדובר  מיהו  בשאלה  העיון  מן   

בכ"י פרמה, פלטינה 3122 )דה רוסי 1240; ריצ'לר 701(: '"שיר השירים" שאמרו אותה שרים על   26

הים'.

שכותרתה  יותר,  רחבה  מחלוקת  במסגרת  הובאו  אלו  עמדות  א.  סימן  ב,  א,  רבה  השירים  שיר   27

'היכן נאמרה', ואדון בה להלן ליד הערה 47. ניתן לרבד את דברי החכמים ולהבחין בין שני גושים 

עיקריים של חומר: המחלוקת 'היכן נאמרה' )ארבע עמדות( והמחלוקת 'מי אמרּה' )ארבע עמדות(. 

האוניברסיטה  דוקטור,  עבודת  רבה',  השירים  שיר  במדרש  העריכה  'למלאכת  קדרי,  ת'  ראו: 

העברית בירושלים, תשס"ד, עמ' 115–118. 
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השירים: שני האמוראים הציגו את שיר השירים כשירה ארצית של ישראל, ואילו שני 

התנאים ראו בשיר השירים שירה שמימית: שירת המלאכים או שירתו של הקב"ה.

ישראל. ראיית שיר השירים כשיר ארצי ששרו ישראל בקריעת  של  ארצית  שירה   .1

ים סוף או במעמד מתן תורה עולה בקנה אחד עם התפיסה האלגורית־ההיסטורית. על 

פי גישה זו פסוקי המגילה אינם עוסקים באהבת גבר ואישה ממש, אלא מתארים את 

היסטורי מסוים.  ביטוי באירוע  לידי  ישראל כפי שבאה  לבין עם  בין הקב"ה  האהבה 

 – ומתמשכת  מורחבת  מטפורה  השירים  שיר  במגילת  רואה  האלגורית  הפרשנות 

הדמויות והאירועים במגילה מסמנים מערכת שלמה אחרת של אירועים ורעיונות.28 

במערכת זו הדוברת היא כנסת ישראל, המתארת את כיסופיה לאהובה, הוא הקב"ה, 

במהלך אירוע היסטורי מוכר. 

האלגורית.  בגישה  דרשה  על  בבירור  מעיד  ישראל  ככנסת  בשיר  הדובר  זיהוי   

פסוקים רבים משיר השירים נדרשים כשבראש הדרשה מופיעה הכותרת 'אמרה כנסת 

ישראל לפני הקב"ה'. כך לדוגמה בשיר השירים רבה:

'דומה דודי לצבי' )שה"ש ב 9( אמר ר' יצחק: אמרה כנסת ישראל לפני הק'ב'ה 

רבונו של עולם אתה אומר לנו: דיו. דיו את לגבן תחלה ]אתה אומר לנו: בואו. 

בוא אתה אצלנו ראשון[.29 'דומה דודי לצבי' )שם( מה צבי זה מדלג מהר להר 

קפץ  הק'ב'ה  כך  לגדר,  ומגדר  לסוכה  ומסוכה  לאילן  ומאילן  לבקעה  ומבקעה 
ממצרים לים ומים לסיני ומסיני לעתיד לֹבא.30

בנימין זאב בכר רשם את הדרשות הפותחות בכותרת 'אמרה כנסת ישראל'.31 כותרת 

זו מופיעה גם במאמר מהתוספתא סוטה שהובא לעיל. תפיסת שיר השירים כשיר ארצי 

 G. L. Bruns, ‘Midrash and Allegory: The Beginnings of Scriptural Interpretation’,  28 

 R. Alter, F. Kermode (eds.),: The Literary Guide to the Bible, Cambridge, Mass 1987,
 J. Whitman, Allegory: The Dynamics of :לדיון בהגדרותיה של האלגוריה ראו pp. 640-641

an Ancient and Medieval Technique, Oxford 1987, pp. 1-13
על פי הצעתו של ש' ליברמן, 'משהו על השבעות בישראל', תרביץ, כז )תשי"ח(, עמ' 187. ליברמן   29

עסק שם במקבילה שבפסיקתא דרב כהנא, החודש ה, ח )מהדורת ד' מנדלבוים, עמ' 90(. 'דיו דיו' 

הוא קיצור של 'דיאורא דיאורא' )ביוונית(. 

)נויבאואר   heb d.47 בודליאנה  אוקספורד,  גניזה  קטע  פי  על  א,  סימן  ט,  ב,  רבה  השירים  שיר   30

וקאולי 2669.4( בהשלמת קיצורים ודאיים. פורסם על ידי ת' קדרי, 'שני קטעי גניזה למדרש שיר 

השירים רבה', ֹקבץ על יד, כ )תשע"א(, עמ' 40.

'כנסת  )הערך   208–206 עמ'  תרפ"ג,  אביב  תל  רבינוביץ,  א"ז  תרגם  מדרש,  ערכי  בכר,  ב"ז   31

ישראל'(. קיימות דוגמאות נוספות שבהן הדוברת היא כנסת ישראל, והמופיעות ללא כותרת זו. 
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משותפת אם כן לכל המאמרים שבהם הדובר או אחד הדוברים הוא עם ישראל, זאת 

או כשירתו של  בניגוד למאמרים המציגים את שיר השירים כשירתם של המלאכים 

הקב"ה המתרחשות בעליונים.

שיר  נתן  ור'  גמליאל  רבן  של  מאמריהם  פי  המלאכים. על  של  שמימית  שירה   .2

השירים הוא שירה שמימית. במקבילה בשיר השירים זוטא מופיע מאמר זה בהרחבה 

ובהחלפת שמות החכמים:

'שיר השירים' )שה"ש א 1( ר' נתן אומר מלאכי השרת אמרו אותה שנאמר 

שיר השירים המשוררים לפני הקב"ה מלך מלכי המלכים ואומרים קדוש קדוש 

קדוש 

מכל  הנבחר  השיר  השירים  שיר  שנאמר  אמרה  הקב"ה  אומר  גמליאל  רבן 

השירים.

ואמרוה האבות והצדיקים והנביאים ומלאכי השרת. 
מי אמרה מי שהשלום שלו כנוהג שלום על כל בריותיו.32

לפי תפיסה זו שיר השירים הוא שיר שמלאכי השרת שרים לקב"ה. תוכנו הוא שירה 

שמימית, בדומה לקדושה הנאמרת בשמים: 'קדוש קדוש קדוש'. הרעיון שהמלאכים 

שרים בעת שהם משרתים את האל במרום מצוי במספר מאמרי חכמים.33 בחזון ישעיהו 

ובחזון יחזקאל מתוארת פעילותם של המלאכים לפני האל כאמירת נוסחאות קדושה, 

את  נתן המלאכים מקלסים  ר'  לפי  הנאמרת בתפילה.  נגזרה הקדושה  ומחזונות אלה 

עומדת  זו  כי בבסיס תפיסה  נראה  פסוקים משיר השירים.  הקב"ה באמצעות אמירת 

ההנחה שדברי השבח הנאמרים לדוד, ביניהם התיאורים הגופניים המפורטים שבשיר 

השירים, הם תיאוריו של הקב"ה. הם אפשריים שכן המלאכים חוזים בקב"ה במלוא 

יופיו והדרו. 

נשתמרה  המלאכים  שירת  הוא  השירים  ששיר  התפיסה  של  לקיומה  נוספת  עדות   

בפיוטי יניי, פייטן בן המאה השישית, בקרובה לפסח המוקדשת כולה לשיר השירים: 

שיר השירים זוטא א, א )אגדת שיר השירים, מהדורת ש"ז שכטר, עמ' 4(. גרסה דומה עמדה לפני   32

מלאכי  השירים  שיר  אומר  נתן  ר'  השירים  שיר  מדרש  'ובריש  תמים':  'כתב  בעל  תקו,  משה  ר' 

השרת אמרוהו המשוררים לפני מלכי המלכים הקב"ה ואומרים קדוש קדוש קדוש' )כתב תמים: 

תומך  ילקוט שמעוני  נוסח  ואילו   .)40 עמ'  ירושלים תשמ"ד,  דן,  י'  H711, מהדורת  פאריס  כ"י 

בגרסת שיר השירים רבה; והשוו ר' אלעזר מוורמס ב'ספר הרוקח' בפירושו לשה"ש א 1: 'ג' שירות 

כאן כנגד קדוש קדוש קדוש' )כ"י אוקספורד, בודליאנה Opp. 720 ]נויבאואר 1576[(. 

א' ארליך, 'כל עצמותי תאמרנה': השפה הלא מילולית של התפילה, ירושלים תשס"ג, עמ' 193.  33
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'ונהיה לך עם קדוש / כאראלי קודש / ומשוררים בשיר קודש / כי כל השירים קודשי 

קודש / כי בה יקדישוך שרפי קודש / כסוד אילי קודש / ועם הקודש / המקדישים שמך 

בקודש'.34 בסטרופה זו תיאר יניי את שיר השירים, שהוא קודש קודשים, כאחד מנוסחי 

הקדושה הנאמרת בשמים. דבריו יוצרים השוואה בין שירת האראלים והשרפים בשמים 

לבין הקדושה הנאמרת בבית הכנסת מפי עם ישראל, המכונה 'עם קדוש'. 

התפיסה שבני האדם לומדים את תפילתם מהמלאכים מופיעה בספרות התלמודית.   

אורי ארליך הראה כי עולם המלאכים ודרכי עבודתם שימשו כמקור השראה לחכמים 

בעיצוב התפילה ומחוותיה. כך לדוגמה העמידה ברגליים צמודות התפתחה כאנלוגיה 

לעמידת המלאכים ברגל ישרה; והעיטוף נתפס כדומה להתכסות המלאכים בכנפיהם. 

לעבודת  כניגוד  המוצגת  בלחש  התפילה  כגון  ההיפוך,  דרך  על  השפעות  אף  היו 
המלאכים, שנעשתה בקול גדול.35

על פי פיוטו של יניי גם אמירת שיר השירים בבית הכנסת נלמדה משירת המלאכים   

במרום. עמדה זו מקנה לשיר השירים ממד חווייתי. כאשר אדם חוזר על פסוקי שיר 

ההייררכייה  את  מאשרר  השבח  שיר  המלאכים.  לעבודת  מצטרף  כמו  הוא  השירים 

הקיימת בין המלאכים לבין האל, בין הנתינים לבין מלכם. על ידי כך ישראל ממליכים 

עליהם את הקב"ה בכל פעם מחדש.

מועטים.  שרידים  רק  בידינו  נותרו  המלאכים  שירת  הוא  השירים  ששיר  לתפיסה   

עם זאת יש עדויות עקיפות לקיומה של עמדה פרשנית זו, בדרשות העושות שימוש 

עם  לבין  שבין המלאכים  ואת המתח  הפער  את  מנת לבטא  על  השירים  שיר  בפסוקי 

ישראל. המלאכים בשמים מנסים לחקות את קילוסם של ישראל, ולעתים להפך, עם 

ישראל מנסה להיות כצבא המלאכים.36 ייתכן שפרשנות זו הייתה מוכרת לר' עקיבא, 

קודש  השירים  'שיר  כי  כשקבע  הקדושה,  את  המזכירה  לשון  במטבע  השתמש  ולכן 

קודשים'. 

זיהוי הסוגה של שיר השירים כשיר שבח של המלאכים מקנה לו ממד מיוחד של   

הקב"ה.  תיאורו,  ממושא  והן  המלאכים,  השמימיים,  ממחבריו  הן  הנובעת  קדושה, 

התיאורים של הדוד אינם מטפוריים אלא מדויקים, שכן המלאכים, שלא כבני אדם, 

יכולים לחזות בקב"ה בזמן שירתם ולתארו. אמירת פסוקי שיר השירים, כמו אמירת 

לדרי  רק  כלל  בדרך  האפשרית  ולקדושה  דתית  לָעצמה  כמיהה  מבטאת  הקדושה, 

ח"ן  ליודעי  שמורה  ואינה  אזוטרית  אינה  זו  דתית  חוויה  יניי  של  פיוטו  לפי  מעלה. 

 288 עמ'  תשמ"ז,  ירושלים  רבינוביץ,  צ"מ  מהדורת  ב,  ולמועדים,  לתורה  יניי  ר'  פיוטי  מחזור   34

ובהערותיו לשורה 167.

ארליך )לעיל הערה 33(, עמ' 193–196.  35

ראו: שיר השירים רבה ח, יא ]צ"ל: יג[, סימן א; שם, ב, ז, סימן א.  36
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בלבד. פסוקי שיר השירים נאמרים מפי הקהל כולו, במעמד ציבורי, ובכך מעלים את 

כל העם לדרגת 'עם קדוש', בדומה לצבא השמים, הממליך עליו את הקב"ה מידי יום 

ביומו.

רבה  השירים  בשיר  במחלוקת  האחרונה  העמדה  הקב"ה.  של  שמימית  שירה   .3

בשאלת זיהוי הדובר מציעה כי הוא שירתו של הקב"ה: 'תני משום ר' נתן הב"ה בכבוד 

גדולתו אמרה שנאמר 'שיר השירים אשר לשלמה' )שה"ש א 1( למלך שהשלום שלו'. 

אף כי הפסוק הפותח של המגילה מצהיר באופן גלוי מיהו מחברו של שיר השירים, ר' 

שייך  זה שהשלום  ככינוי שייכות,  'שלומו',  כתיב:  שינוי  אותו באמצעות  דורש  נתן 

לו. השלום שייך לקב"ה, הוא מכונה עושה שלום.37 כך גם בשיר השירים זוטא כמובא 

לעיל: 'מי אמרה? מי שהשלום שלו, כנוהג שלום על כל בריותיו'. על ידי מהלך דרשני 

פשוט הפקיע ר' נתן את מגילת שיר השירים מידי מחברה המוצהר, שלמה המלך, והפך 

אותה ליצירתו של הקב"ה. כמו שלוש העמדות האחרות, לא מדובר כאן בדרשה בעלת 

אופן  על  גורפות  השלכות  יש  הדובר  של  דמותו  לקביעת  בלבד.  נקודתית  משמעות 

הבנתה של המגילה כולה.38 

תפיסת שיר השירים כשיר שהדובר בו הוא האל, מעלה שאלה חדשה: למי הוא שר   

את שירתו? שאלת הנמען לא עלתה בדיון בשירה הדרמטית, שמשתתפים בה מספר 

דוברים. המעבר לדובר אחד, ובמיוחד כשמדובר בקב"ה, מעלה את השאלה למי הוא 

פונה בשירתו, ויש יותר מתשובה אחת על שאלה זו.

שיר  פסוקי  מופיעים  רבים  במדרשים  ישראל.  כנסת  לאהובתו  שר  הקב"ה  3.א. 

השירים  שיר  את  שר  הוא  ושבהם  ממש,  הקב"ה  של  מפיו  היוצאים  כדברים  השירים 

14( מהו  ב  '"יונתי בחגוי הסלע"' )שה"ש  לישראל. כך לדוגמה בשיר השירים רבה: 

"יונתי בחגוי הסלע" אמר ר' יוחנן: אמר הקב"ה: קורא אני לישראל יונה ]...[ אצלי 

הן יונה'.39 על פי תפיסה זו הקב"ה שר את שיר השירים על עם ישראל ואליהם, אולם 

עדויות על דרשה זו קיימות כבר במקורות תנאיים. ראו למשל: מכילתא דר' ישמעאל, פסחא יד   37

)מהדורת ח' הורוביץ וי' רבין, עמ' 48(; ספרא, שמיני א, טו–טז, טור צא )דפוס ונציה ש"ה(. ואולי 

יש לה הד בבן סירא מז, כה )מהדורת מ"צ סגל, ירושלים תשי"ט, עמ' שכז, וראו בהערותיו שם(; 

והשוו פירושו של אוריגנס: 'אני חושב שאין עוררין על כך ששלמה הוא מהיבטים רבים סוג של 

כריסטוס, קודם כול בזה שהוא נקרא שלום' )לאוסון ]לעיל הערה 22[, עמ' 51(.

תפיסתו העקרונית של ר' נתן משתקפת במקורות נוספים. ראו למשל: בבלי, שבועות לה ע"ב;   38

שיר השירים רבה א, א, סימן יא.

שיר השירים רבה ב, יד, סימן א. לדוגמאות נוספות ראו: שם, ד, ד, סימן ב וסימן ט; שם, ד, ח,   39 

סימן א; שם, ד ט, סימן א; שם, ד, יב, סימן א.
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שלא כמו על פי התפיסה הרואה בשיר השירים שירה דרמטית, אין כאן דו־שיח, אלא 
שיר שיש בו דובר אחד. 

היחידה  אהובתו  בהכרח  איננו  ישראל  עם  התורה.  לאהובתו  שר  הקב"ה  3.ב. 

האפשרית של הקב"ה. יש מקורות הרואים בשיר השירים שיר אהבה של האל לתורה. 

המשלת התורה לאישה היא תופעה מוכרת בספרות חז"ל,40 אולם הופעתו של דימוי זה 

בהקשר של פרשנות שיר השירים מעניקה לו משמעות מיוחדת ומאירה את המגילה 

מכיוון חדש ומפתיע. על קיומה של תפיסה זו בתקופת התנאים כבר עמדתי בהרחבה 

במקום אחר,41 וכאן אביא דוגמה משיר השירים רבה המלמדת על המשך קיומה של 

תפיסה זו בתקופת האמוראים:

'בטנך ערמת חטים' )שה"ש ז 3( זו תורת כהנים. מה כרס זה הלב מכאן והכרעים 

מכאן והוא באמצע, כך תורת כהנים שני ספרים מכאן ושני ספרים מכאן והוא 

באמצע ]...[ 'סוגה בשושנים' )שם( אלו דברי תורה שהן רכים כשושנים. כמה 

יש  ונותרות  פגולין  וחמורים,  קלים  כמה  כהנים,  בתורת  יש  ודקדוקין  מצות 
בתורת כהנים.42

הפסוק הנדרש כאן הוא חלק משיר המתאר את הנערה הרוקדת ואת איברי גופה מרגליה 

ועד ראשה )שה"ש ז 1–7(. דימוי הבטן לערמת חטים מסמל שפע ופוריות. הדרשן מציג 

את הבטן כמרכז של הגוף, שסביבה יתר האיברים. באותו אופן ספר ויקרא מצוי באמצע 

התורה, ויתר החומשים מאורגנים סביב לו. מרכזיותו של ספר ויקרא בעיני חז"ל באה 

לידי ביטוי במאמרים שונים, ואפשר שאף התחילו את לימוד התורה בספר זה.43 שלמה 

נאה הציע כי המדרש על תורת כוהנים, הספרא, היה החיבור התנאי הראשון שנמסר 

בכתב.44 במדרש על הפסוק 'בטנך ערמת חטים' נוצרת הקבלה מלאה בין איברי גופה 

 A. Green, ‘Bride, Spouse, Daughter – Images of the Feminine in Classical Jewish  40

 Sources’, S. Heschel (ed.), On Being a Jewish Feminist, New York 1995, pp. 248-260; 
 E. R. Wolfson, Circle in the Square: Studies in the Use of Gender in Kabbalistic Symbolism, 

Albany 1995, pp. 1-28
עא  תרביץ,  השירים',  לשיר  תנאים  בדרשות  כרעיה  התורה  על  אהבה":  רצוף  '"תוכו  קדרי,  ת'   41

)תשס"ב(, עמ' 391–404.

שיר השירים רבה ז, ג, סימן ב.  42

שכטר,  ש"ז  )מהדורת  ו  נו"א  נתן,  דר'  אבות  קנו(;  עמ'  מרגליות,  מ'  )מהדורת  ג  ז,  רבה  ויקרא   43

 G. Stemberger, Introduction to the Talmud and Midrash2, trans. and ed. M. עמ' 29(; 

Bockmuehl, Edinburgh 1996, p. 260
ש' נאה, 'מבנהו וחלוקתו של מדרש תורת כוהנים: א. מגילות )לקודיקולוגיה התלמודית הקדומה(',   44
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של הנערה לבין חמשת חומשי התורה ותוכנם, ופסוקים המכילים תיאורים גופניים של 

כישות  נוספים  ובמקורות  זה  במדרש  מצטיירת  התורה  התורה.  על  נדרשים  האהובה 

נשית, ופסוקי שיר השירים המתארים אותה מעניקים לה מעמד של אהובתו של הקב"ה. 

תפיסה זו יכולה לעלות בקנה אחד עם תפיסת הפרה־אקזיסטנצייה של התורה.45 הדובר 

הוא הקב"ה, השר שיר אהבה לתורתו, אותה תורה שלפני היות כל הברואים שעשעה 

אותו בעליונים, והוא מקלס אותה באמצעות המגילה שהיא אותו השיר. 

לסיכום החלק הראשון של המאמר, מתברר כי החכמים עסקו בשאלה מי הוא הדובר   

בשיר והציעו פתרונות שונים לזיהויו. יש גישות שראו בשיר השירים שירה דרמטית, 

גישות  ויש  העולם(.  אומות  גם  ולעתים  והקב"ה  )ישראל  משתתפים  מספר  בה  שיש 

שעל פיהן השיר נשמע מפי דובר מרכזי אחד, ארצי )ישראל( או שמימי )המלאכים, 

הקב"ה(. גם בשאלה מי הנמען היו עמדות מגוונות )המלאכים לקב"ה; הקב"ה לישראל 

באור  אותו  ומציגה  לשיר,  שונה  פרשנות  מציעה  אלה  מגישות  אחת  כל  לתורה(.  או 

אחר. 

ת י ר י ש ה ה  י צ א ו ט י ס ה  : י נ ש ק  ל ח

הסיטואציה  את  לפענח  השיר  קריאת  כדי  תוך  הקוראים  מנסים  הדובר  לזיהוי  פרט 

הכרחי  זה  מידע  בו.  השוררת  האווירה  ומהי  בשיר,  המתואר  האירוע  מהו  השירית: 

בין האירוע  ואת המצב המתואר. קאלר הבחין  בכדי להבין את הלך רוחו של הדובר 

הביוגרפי, המהווה רקע או השראה לשיר, לבין החוויה הסובייקטיווית שהדובר מעבד 

ומתאר. לדבריו, קוראים מתוחכמים ישכילו להבדיל בין שני אלה.46 

החכמים  לדעת  היה  מה  לשאול  ניתן  השירים  לשיר  חז"ל  פרשנות  של  בהקשר   

ההקשר שבו נאמרו פסוקי השיר, איזה אירוע הוא מתאר. החכמים עצמם כבר ניסחו 

שאלה זו בשיר השירים רבה:

'ישקני מנשיקות פיהו' )שה"ש א 2( איכן נאמרה? 

היה החומש הראשון  ויקרא המקראי לא  כי ספר  נאה סבור   .512 ,505 )תשנ"ז(, עמ'  סו  תרביץ, 

שנלמד.

על תפיסת הפרה־אקזיסטנציה של התורה ראו לדוגמה: א"א אורבך, חז"ל: פרקי אמונות ודעות3,   45

 H. Conzelmann, ‘The Mother of Wisdom’, J. M. Robinson ;255–254 'ירושלים תשל"ו, עמ

 (ed.), The Future of Our Religious Past: Essays in Honour of Rudolf Bultmann, London
pp. 230-243 ,1971; וראו עוד בהפניותיו של וולפסון )לעיל הערה 40(, עמ' 123, הערה 1.

קאלר )לעיל הערה 9(, עמ' 167.  46
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ר' חנינא בר פפא אמר בים נאמרה היך מה דאת אמר 'לסוסתי ברכבי פרעה' )שם, 

שם 9( ]...[

ר' יוחנן אמר בסיני נאמרה שנאמר 'ישקני מנשיקות פיהו' )שם, שם 2(. 

ר' מאיר אומר בֹאהל מועד נאמרה ]...[ 'עורי צפון ובואי תימן' )שם ד 16( ]...[
רבנין אמ' בבית העולמים נאמרה ]...[ 'עורי צפון' וג'.47

הסיטואציה  מהי  או במילים אחרות:  נאמרה?',  'היכן  החכמים שאלו שאלה עקרונית 

בפענוח  ראו  שהחכמים  להבין  ניתן  ומכאן  החיבור,  בראש  מובא  הדיון  השירית. 

הסיטואציה השירית מפתח חשוב להבנת השיר. כתשובה על השאלה מובאת מחלוקת 

חכמים המורכבת משתי עמדות תנאיות )ר' מאיר ורבנין(48 ומשתי עמדות אמוראיות 

)ר' חנינא בר פפא ור' יוחנן(. אף שכל ארבעת החכמים פירשו את שיר השירים כשיר 

כמחלוקת,  מוצגות  עמדותיהם  האומה,  בחיי  מכונן  היסטורי  אירוע  המתאר  אלגורי 

כיוון שהם נחלקו בשאלה באיזה אירוע מדובר: התגלות ה' לישראל בים סוף, מעמד 

סדר  שלמה.  במקדש  השכינה  השראת  או  מועד  באוהל  השכינה  השראת  תורה,  מתן 

הבאת העמדות הוא הסדר ההיסטורי של האירועים.

בפרשנות  מדובר  לא  לדבריו  ליברמן.  עמד  כבר  זו  מחלוקת  של  חשיבותה  על   

מקומית ומצומצמת של פסוק מסוים. החכמים סברו שיש לקרוא את כל פסוקי השיר 

'וכל אחד טרח לפרש את המגילה בעקביות על פי שיטתו הוא'.49  לאור שיטה אחת, 

כבר  קיימות  שהיו  עקרוניות  שיטות  ארבע  מייצגות  העמדות  ארבע  ליברמן  לדעת 

'בים  העמדה  כי  המראות  נוספות  דרשות  בעזרת  זאת  מוכיח  הוא  התנאים.  בתקופת 

נאמרה' היא שיטתו של התנא ר' אליעזר, והעמדה 'בסיני נאמרה' היא עמדתו של ר' 

השירים  בשיר  פתירות  חמש  של  שרשרת  היא  המשכנעות  ההוכחות  אחת  עקיבא.50 

רבה:

'יונתי בחגוי הסלע' )שה"ש ב 14( ]...[

ר' לעזר פתר קריא בישראל בשעה שעמדו על הים ]...[

'מי  בשאלה  העוסקת  אחרת  מחלוקת  שולבה  זו  מחלוקת  בתוך  א.  סימן  ב,  א,  רבה  השירים  שיר   47

אמרה', ראו לעיל הערה 27.

עמדתו של ר' מאיר נזכרת גם בסדר עולם רבה ז )ללא ייחוס(. ליברמן מראה כי עמדת 'רבנין' הייתה   48

שיטה תנאית, ראו להלן.

ליברמן )לעיל הערה 7(, עמ' 119.  49

 I. B. Gottlieb, ראו:  קבוצות  לשתי  העמדות  ארבע  של  חלוקתם  להצעת   ;120–119 עמ'  שם,   50

 ‘The Jewish Allegory of Love: Change and Constancy’, Journal of Jewish Thought &
 Philosophy, 2 (1992), pp. 1-17
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ר' עקיבא פתר קריא בישראל בשעה שעמדו לפני הר סיני ]...[

ר' יוסי הגלילי פתר קריא במלכיות ]...[

ר' חונא ור' אחא בשם ר' אחא בר' חנינא פתר קריא על דר' מאיר באהל מועד 

]...[

על  אפתרינא  אף  מועד  באהל  מאיר  דר'  על  לה  פתרין  אינון  תנחומא  ר'  אמר 

אני  אף  מועד,  באהל  מאיר  ר'  לשיטת  אותה  פתרו  ]הם  עולמים  בבית  דרבנין 
אפתור אותה על פי שיטת רבנן בבית העולמים[.51

אשר  ובסיני,  בים  לנו,  המוכרות  העמדות  את  מביאות  הראשונות  הפתירות  שתי 

מיוחסות כאן לתנאים ר' אליעזר ור' עקיבא. ואילו שתי הפתירות האחרונות, באוהל 

השירים  שיר  פסוקי  את  שדרשו  אמוראים  של  בשמם  מובאות  עולמים,  ובבית  מועד 

הכירו את  כי  ור' תנחומא מעידים  חונא  ר'  דבריהם של  פי שיטתם של התנאים.  על 

בידם  היתה  שלא  כנראה  זה  פסוק  שלגבי  אלא  התנאים,  של  העקרוניות  שיטותיהם 

מסורת פרשנית, והם היו מעוניינים להשלים אותה על פי שיטתם.52 

עיון במקור זה, שהביא ליברמן כדי לחזק את עמדתו בדבר קיומן של ארבע שיטות   

תנאיות, מלמד כי התמונה מורכבת יותר. העמדה החמישית, עמדתו של ר' יוסי הגלילי, 

נוספות על ארבע השיטות  היו שיטות אלגוריות  כי כבר לתנאים  במלכיות, מלמדת 

שעליהן הצביע ליברמן. ר' יוסי הגלילי סבר כי יש לפרש את שיר השירים כמתאר את 

זו באה לידי ביטוי במאמרים תנאיים נוספים,  ענייני הגלות והצרות שבהווה. עמדה 

השירים.53 הפרשנות  שיר  בפרשנות  עקבית  תנאית  שיטה  משקפת  שהיא  ואפשר 

היא  אלא  ליברמן,  שציין  השיטות  בארבע  מתמצה  אינה  לכן  האלגורית־ההיסטורית 

רבת פנים ומגוונת יותר. נושאים נוספים חוזרים בדרשות התנאים על שיר השירים, 

)לעיל  קדרי  ראו:  זו  פתירות  בשרשרת  מפורט  לדיון  ג–ו.  סימנים  יד,  ב,  רבה  השירים  שיר   51 

הערה 27(, עמ' 175–192.

לאחרונה הביע גושן־גוטשטיין התנגדות לגישתו של ליברמן שהיו שיטות בפרשנות המגילה. ראו:   52

 A. Goshen-Gottstein, ‘Did the Tannaim Interpret the Song of Songs Systematically?
 Lieberman Reconsidered’, T. Yoreh, A. Glaser (eds.), Vixens Disturbing Vineyards:
 Embarrassment and Embracement of Scriptures: Festschrift in Honor of Harry Fox,
Boston, MA 2010, pp. 260-271. אלא שלדעתי אין להתעלם מהעובדה שהחכמים עצמם העידו 

על קיומן של שיטות.

מדעי  מלכויות',  שיעבוד  בנושא  השירים  שיר  דרשות  ללילות,  לילות  לי  'נסמכו  קדרי,  ת'  ראו   53

היהדות, )בדפוס(.
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כגון גאולת מצרים )להבדיל מקריעת ים סוף(,54 ההליכה במדבר,55 קיום תורה ומצוות 

חוזרים  השירים  שיר  על  האמוראים  במאמרי  גם  לבוא.57  שלעתיד  והגאולה  בהווה56 

נושאים אלה וכן נושאים אחרים.58 

יש  רחב,  נושאים  מגוון  מכילה  ההיסטורית  האלגוריה  שגם  ההבחנה  על  נוסף   

השירית  הסיטואציה  חשיפת  קאלר,  כדברי  השונות.  השיטות  בין  מהותיים  הבדלים 

עוזרת להבין את מצבו הנפשי של הדובר, כיצד הוא חווה את האירוע, ומהי האווירה 

בשיר. כך לדוגמה מאמרו של ר' יוסי הגלילי מתאר את עם ישראל במצב של צרה: 

יוחאי:  פי המקבילה במכילתא דר' שמעון בר  ועל  'שהיו חבויין בסתר של מלכיות', 

ר'  זמנן'.59  '"בסתר המדרגה" אלו ישראל שיושבין בצד צרתן שלמלכיות עד שיגיע 

יוסי תיאר תחושה קשה של ריחוק והסתר פנים. הוא ראה בשיר השירים שיר של כמיהה 

הדדית, של געגועים לקרבה. אווירה זו שונה בתכלית מן האווירה העולה ממאמרו של 

ר' אליעזר, שפתר את הפסוק 'בישראל בשעה שעמדו על הים'. לדעת ר' אליעזר שיר 

השירים מתאר אירוע היסטורי מכונן, שכל בני ישראל חזו בו בנס המופלא של קריעת 

ים סוף, וחוו התגלות ישירה של הקב"ה לאומה כולה. לפי עמדה זו פסוקי שיר השירים 

מתארים שיא רוחני ודתי. התיאורים הפיזיים של הדוד ושל הרעיה הם ביטוי למעמד 

של התוודעות, של קרבה ואינטימיות, שבו שני הצדדים ראו זה את זה.60 

נאמרה',  'היכן  במחלוקת  שהובאו  השיטות  ארבע  לכל  משותף  ההתגלות  מוטיב   

מכילתא דר' ישמעאל, פסחא ה )מהדורת ח' הורוביץ וי' רבין, עמ' 14–15(; שם ז )שם, עמ' 22–23(;   54

שם )שם, עמ' 25(; ויהי א )שם, עמ' 87–88(. להבחנה בין עמדה זו לבין קריעת ים סוף ראו: שיר 

השירים רבה ב, א, סימן א; שם, ד, א, סימן א; שם, א, ה, סימן א.

 4 א  לדברים  תנאים  מדרש   ;)186 עמ'  הורוביץ,  ח'  )מהדורת  קלט  במדבר  ספרי  לדוגמה:  ראו   55

)מהדורת ד"צ הופמן, עמ' 4(; כ 1 )שם, עמ' 119(.

ראו לדוגמה: ספרי דברים לו )מהדורת א"א פינקלשטיין, עמ' 67–68(; מא )עמ' 86–87(; מדרש   56

תנאים לדברים טו 9 )מהדורת ד"צ הופמן, עמ' 83(; שיר השירים רבה ו, ח, סימן א.

מכילתא דר' ישמעאל, פסחא יד )מהדורת ח' הורוביץ וי' רבין, עמ' 52(; שירה ג )שם, עמ' 127–128(;   57 

ספרי דברים י )מהדורת א"א פינקלשטיין, עמ' 18(.

 B. Rapp-de :לרשימה מפורטת של הפסוקים והנושאים שנדרשו בהם במדרש שיר השירים רבה ראו  58 

 Lange, ‘Rabbinische Liebe: Untersuchungen zur Deutung der Liebe des Hohenliedes auf 
 das Studium der Torah in Midrasch Shir haShirim Rabba’, Ph.D. dissertation, Katholieke
Theologische Universiteit te Utrecht, Enschede 2003, pp. 439-462. הרשימה מאורגנת 
תורה  תלמוד  הווה,  עבר,  קטגוריות:  לארבע  ומחולקת  השירים,  שיר  של  הפסוקים  רצף  פי   על 

ועתיד.

מכילתא דר' שמעון בר יוחאי לשמ' יט 17 )מהדורת י"נ אפשטיין וע"צ מלמד, עמ' 143(.  59

לאלגוריה  המשך  איננו  הקב"ה  את  שראו  כמי  ישראל  תיאור  כי  וטען  נוסף  צעד  הלך  ליברמן   60

 ההיסטורית, אלא מעיד על קיומה של פרשנות אזוטרית לשיר השירים. ראו: ליברמן )לעיל הערה 7(, 

עמ' 119. אולם אני מבקשת להישאר בגדר האלגוריה ההיסטורית.
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ההתגלות  של  ההקשר  יחד.  אלה  עמדות  של  בכינוסן  ברורה  מטרה  שקיימת  ונראה 

של  לחוויה  כביטוי  נבואה,  כדברי  ומציגם  קדושה  של  ממד  המגילה  לפסוקי  מעניק 

כולו. לעומת  יוצקת משמעות למעשה הדרשני  זו  פנים. תפיסה  מול  פנים  ה'  ראיית 

היום־יומית  המציאות  את  להנגיד  הגלילי  יוסי  ר'  ביקש  אלה,  תנאיות  שיטות  ארבע 

של  אהבתו  את  מחדש  ולעורר  השירים  בשיר  המתוארת  הנכספת  למציאות  הקשה 

הקב"ה לעמו באמצעות פסוקי השיר. 

מצבו  להבנת  הכרחית  השירית  הסיטואציה  חשיפת  אלה,  ממדרשים  שעולה  כפי   

הנפשי של הדובר והאווירה שבשיר. היא אף מלמדת על המניעים שהובילו את החכמים 

לעיסוק בפסוקי המגילה ובדרשתם. 

ה ג ו ס ה  : י ש י ל ש ק  ל ח

קיומן של סוגות ספרותיות ידוע מקדמת דנה וקשה להתחקות אחר ראשיתו.61 רבים 

היוונית  בספרות  הסוגות  של  המפותחות  הופעותיהן  אולם  להומרוס,  אותן  ייחסו 

הקלסית מעידות כי בבסיסן עומדות מסורות ספרותיות רבות שנים.62 בחירת הסוגה 

השפיעה על דרכי העיצוב של השיר, בשימוש בביטויים מיוחדים, בהתאמת הלך הרוח 

ובאופן העיצוב של הלשון הציורית.63 לכן לזיהוי הסוגה שאליה שייך שיר יש חשיבות 
רבה להבנת השיר ולפרשנותו.64

ופיוט. אהרן מירסקי אסף  מתקופת חז"ל נשתמרו רק שרידים מועטים של שירה   

קטעי שירים, מליצות וחרוזות שנמצאו פזורים בספרות התלמוד והמדרש, אולם אין 

שירים  פרסמו  סוקולוף  ומיכאל  יהלום  יוסף  לשירה.65  המוקדש  שלם  חיבור  בידינו 

מתוך  נושאיהם.66  פי  על  אותם  וחילקו  בגניזה  שמצאו  הביזנטית  מהתקופה  ארמיים 

 F. Cairns, Generic Composition in Greek and Roman Poetry, ראו:  הסוגה  להגדרת   61

 Edinburg 1972, p. 6; D. Fishelov, Metaphors of Genre: The Role of Analogies in Genre
Theory, University Park, PA 2993, pp. 8-17. וראו עוד להלן.

פאולר )לעיל הערה 11(, עמ' 149.  62

ד' פגיס, חידוש ומסורת בשירת החול העברית: ספרד ואיטליה, ירושלים תשל"ו, עמ' 141–143;   63

וראו גם: ש' זנדבנק, מזשיר: מדריך לשירה, ירושלים תשס"ב, עמ' 206–208.

פאולר )לעיל הערה 11(, עמ' 37–38; קיירנס )לעיל הערה 61(, עמ' 82–83.  64

יסודי  57–76; הנ"ל,  א' מירסקי, הפיוט: התפתחותו בארץ ישראל ובגולה, ירושלים תש"ן, עמ'   65

צורות הפיוט: צמיחתן והתפתחותן של צורות השירה הארץ־ישראלית הקדומה, ירושלים תשמ"ה. 

ראשית  את  והמבשרות  המדרשים,  בתוך  כבר  הקיימות  פיוטיות  צורות  מירסקי  סקר  זה  בספר 

הפיוט. 

י' יהלום ומ' סוקולוף, שירת בני מערבא: שירים ארמיים של יהודי ארץ ישראל בתקופה הביזנטית,   66

ירושלים תשנ"ט.
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מצאי זה ניתן להצביע על סוגה של שירי הספד בבבל ובמקביל על סוגת האפטרות, 

עוד  הקבורה.67  לאחר  ישראל  בארץ  לומר  שנהגו  תנחומים  ודברי  הדין  צידוק  שירי 

נמצאו שירי קילוס לכלה ביום חתונתה,68 שירי פֵרדה מחכמים,69 שירי קילוס לחכם 

בעת סמיכתו ופיוטים שחוברו לאירועים מיוחדים נוספים.70 

הסוגתי  ושיוכו  כשיר,  אותו  המגדירה  כותרת  מופיעה  השירים  שיר  של  בראשו   

זמננו  בני  מקרא  חוקרי  תקופתו.  ולבני  למחברו  ברור  כנראה  היה  השירים  שיר  של 

שירי  אהבה,  שירי  של  אוסף  בו  לראות  אם  לשייכו;  סוגה  לאיזו  בדעותיהם  חלוקים 

אב  דרמטית.71  קנטטה  או  קנטטה  אידיליה,  שכינוהו  אף  היו  ליטורגייה.  או  חתונה 

לדידו   – השיר  של  הסוגה  בציון  השירים  לשיר  פירושו  את  פתח  אוריגנס  הכנסייה 

)epithalamium( הבנוי במבנה של דרמה. בפשיטתא,  שיר השירים הוא שיר חתונה 

התרגום הסורי לשיר השירים מסוף המאה השנייה לסה"נ, מכונה שיר השירים 'ספרא 

גם  שבח.72  שיר  היא  סוגתו  כלומר  השבחים,  שבח  של  הספר   – תשבחתא'  דתשבחת 

השירים  '"שיר  שבח:  כשיר  המגילה  מוצגת  השירים  לשיר  הארמי  התרגום  בפתיחת 

אשר לשלמה" )שה"ש א 1( – שירין ותושבחן די אמר שלמה נביא מלכא דישראל ברוח 

]שירות ותשבחות שאמר שלמה הנביא, מלך ישראל,  יי  נבואה קדם רבון כל עלמא 

ברוח נבואה לפני ריבון כל העולם ה'['.73 עיון במדרשים מעלה שגם חז"ל היו מודעים 

לסוגות השונות, ושקביעת הסוגה של שיר השירים הייתה חלק מהדיון בפירושו של 

השיר. 

כח  רבה  עולם  סדר  ע"א;  ו  מגילה  שם,  ע"א;  קד  כתובות  שם,  ע"א–ע"ב;  כה  קטן  מועד  בבלי,   67

לאפטרה  הבבלי  ההספד  בין  להבדל   .329–282  ,27–20 עמ'  )שם(,  וסוקולוף  יהלום  )בארמית(; 

הארץ ישראלית ראו: פ' מנדל "'והחי יתן אל לבו": על מנהגי הספד ותנחומים בבבל ובארץ ישראל 

זיכרון לתרצה  בתקופת התלמוד', א' אדרעי ואחרים )עורכים(, מחקרים בתלמוד ובמדרש: ספר 

ליפשיץ, ירושלים תשס"ה, עמ' 385–410. 

בבלי, כתובות טז ע"ב – יז ע"א; יהלום וסוקולוף )שם(, עמ' 258–281. וראו: א"ש הרשברג, 'מנהגי   68

האירוסין והנשואין בזמן התלמוד', העתיד, ה )תרפ"ג(, עמ' 100–102. 

בבלי, ברכות יז ע"א–ע"ב.  69

פיוט של בר אבין מפני מימיו העזים של החידקל ראו: בבלי, מועד קטן כה ע"ב; שיר לארון הברית   70

שהועלה מפלשת לישראל ראו: שם, עבודה זרה עד ע"ב; שיר חידה של בר קפרא ראו: ירושלמי, 

מועד קטן ג, א )פא ע"ג ; טור 810(. 

 M. H. Pope, Song of Songs: A New Translation with ראו:  השונות  העמדות  לסיכום   71

 Introduction and Commentary (AB), New York 1977, pp. 34-37; זקוביץ )לעיל הערה 21(, 
עמ' 6–9, 17–18.

פשיטתא: התרגום הסורי לתנ"ך: חמש מגילות, מהדורת א' לבנון, חיפה 1968.  72

 Ph. S. Alexander, The Targum of Canticles: Translated with עיינו בפרושו של אלכסנדר  73

 a Critical Introduction, Apparatus and Notes (The Aramaic Bible, 17a), Collegeville,
MN 2003, p. 75
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וקילוס שבח  כשיר  השירים  שיר  א. 

לישראל שבח  שיר   .1

מחלוקת תנאים בשאלת הסוגה של שיר השירים מופיעה בשיר השירים רבה:

'הביאני אל בית היין' )שה"ש ב 4( ר' מאיר ור' יהודה. 

ר' מאיר אומר: אמרה כנסת ישראל הושלט בי יצר הרע כיין, ואמרתי לעגל 'אלה 

אלהיך ישראל' )שמ' לב 4( ]...[

אמר לו ר' יהודה: דייך, מאיר! אין דורשין שיר השירים לגנאי אלא לשבח, שלא 

ִנתן שיר השירים אלא לשבחן של ישראל. 

ומהו 'הביאני אל בית היין'? אמרה כנסת ישראל: הביאני הקב"ה למרתף גדול 

של יין זה סיני. ונתן לי שם דגלי תורה ומצות ומעשים טובים, ובאהבה גדולה 
קבלתי אותה.74

וקבעו  היין'  בית  אל  'הביאני  המילים  את  דרשו  יהודה,  ור'  מאיר  ר'  התנאים,  שני 

ביניהם  רבם.75 הייתה  עקיבא  ר'  כשיטת  סיני,  הר  מעמד  היא  השירית  שהסיטואציה 

הסכמה גם בשאלת הדובר בשיר, שהם זיהו ככנסת ישראל. אלא שתגובתו החריפה של 

ר' יהודה על דרשת חברו מעידה שהייתה ביניהם מחלוקת בעניין מהותי אחר, בשאלת 

הסוגה. לדעת ר' יהודה שיר השירים הוא שיר שבח, ולא ייתכן שהוא יעביר ביקורת על 

מושא תיאורו, כנסת ישראל, או יגנה אותה. 

שיר  שפסוקי  מאחר  מסוים.76  אדם  על  מוסב  והוא  תהילה  דברי  עיקרו  שבח  שיר   

אפשר  האהובה,  או  האהוב  של  והמעלות  היופי  בתיאור  פעם  לא  מתמקדים  השירים 

לשייכם לסוגת שירי השבח. יש לשים לב כי המחלוקת בין ר' יהודה לר' מאיר אינה 

עמדה  מבטאת  היא  אלא  מסוים,  פסוק  של  פירושו  על  נקודתית  פרשנית  מחלוקת 

שלא  לשבח,  אלא  לגנאי  השירים  שיר  דורשין  'אין  גורף:  באופן  המנוסחת  עקרונית 

ִנתן שיר השירים אלא לשבחן של ישראל'. כאן נחשפת שיטתו של ר' יהודה, שהתנגד 

באופן עקרוני לשימוש בשיר השירים להצגת מגרעותיו וחטאיו של עם ישראל. עמדה 

זו מנוגדת לעמדה של ר' מאיר ואולי אף של חכמים נוספים. 

במסבו'  שהמלך  'עד  א  סימן  יב  א,  שם  חוזרת  זו  מחלוקת  א.  סימן  ד  ב,  רבה  השירים  שיר   74 

)שה"ש א 12(.

לעמדת ר' עקיבא בסיני ראו לעיל עמ' 42–43, ואילו עמדתו של ר' מאיר עצמו היא שבאוהל מועד   75

נאמרה.

חסותו  תחת  שלקח  מסוים  נדיב  כלפי  כלל  בדרך  וכּוונה  הביניים,  בימי  מאוד  התפתחה  זו  סוגה   76

מבלי  לנדיב,  שבח  שירי  כתב  בתמורה  המשורר  החומריים.  צרכיו  את  לו  וסיפק  מוכשר  משורר 

לגלות את זיקתו הפרטית אל המהולל. ראו: פגיס )לעיל הערה 63(, עמ' 146.
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זוטא: 'עשר  על מעלתו של שיר השירים כשיר שבח נאמר במדרש שיר השירים   

שירות הין ]...[ ושיר השירים משובחת מכולם. שכל השירים יש מהן תחילתו שבח 

שבחים'.77  שבח  השירים  שיר   ]...[ שבח  וסופו  גנאי  תחלתו  מהן  ויש  גנאי,  וסופו 

מדברים אלה ניכרת מודעות סוגתית ברורה של חז"ל לשירה המקראית ולשירי שבח 

וגנאי. 

ייתכן כי ר' יהודה חשש שדבריו של ר' מאיר ושכמותו שפירטו את עוונותיהם של   

ישראל ואת מצבם העלוב בהווה באמצעות פסוקי שיר השירים, ישמשו כלי ניגוח בידי 

זנח את עם ישראל והמירֹו ברעיה אחרת.78   יריביהם הנוצרים. הנצרות טענה שהאל 

הפרשנות לפסוקי שיר השירים, המתארים את אהבת האל לרעייתו, עמדה בלב לבו 

של הפולמוס היהודי–הנוצרי במאות הראשונות לסה"נ.79 על רקע ויכוח זה ניתן להבין 

את עמדתו התקיפה של ר' יהודה, ששלל כל אפשרות לפרש את שיר השירים באופן 

ביקורתי כלפי עם ישראל. לשיטת ר' יהודה שיר השירים 'ִנתן' מידי הקב"ה עצמו, על 

מנת להלל ולשבח את ישראל, עמו הנבחר. לכן לא ייתכן שאחד החכמים, או לחלופין 

אב כנסייה, ישתמש בשיר השירים כדי לדבר בגנותם של ישראל. 

לקב"ה קילוס  שיר   .2

היו חכמים שראו בו שיר  לצד ההתייחסות אל שיר השירים כאל שיר שבח לישראל 

בשיר.  הדובר  בשאלת  בעיסוק  לעיל,  בעקיפין  עלתה  כבר  זו  עמדה  לקב"ה.  קילוס 

שיר השירים זוטא א, א )אגדת שיר השירים, מהדורת ש"ז שכטר, עמ' 10(. על ההבדלים ברשימת   77

 J. Goldin, ‘This Song’, S. Lieberman (ed.), Salo W. Baron Jubilee עשר השירות ראו: 

 Volume: On the Occasion of his Eightieth Birthday, I, Jerusalem 1975, pp. 539-554;
J. L. Kugel, ‘Is There But One Song?’, Biblica, 63 (1982), pp. 329-350; א' עפשטיין, 
הברמן,  א"מ  בעריכת  ורשימות,  מחקרים  היהודים:  מקדמוניות  הנ"ל,  אבינו',  אברהם  'שירת 

'"מציאה אחת שהיא שתיים": פירוש האזינו לרב  ח' בן־שמאי,  ירושלים תשי"ז, עמ' רנא–רנד; 

)תשמ"ז(,  סא  ספר,  קרית  נשכח',  יד  בכתב  גאון  סעדיה  לרב  ויושע  ופירוש  חפני  בן   שמואל 

עמ' 320–327.

לו  שקישטו  למלך  הזה,  בזמן  השירים  שיר  קורא  דומה  הוא  למה  אומר  צדקיהו  'ר'  למשל:  ראו   78

לה מצאה שפחה'  להזדקק  ולבשה תכשיטה. כשבא המלך  והרגתה  כלה בתכשיטין. באת שפחה 

את  מביע  זה  'משל  ליברמן:  לדברי   .)14–13 עמ'  תשנ"ב,  ירושלים  תימן2,  מדרשי  ליברמן,  )ש' 

כל הטרגדיה של כנסת ישראל. המפרשים הנוצרים מאוריגינס ואילך התחילו לדרוש את שה"ש 

על הכנסיה; הכלה היא הכנסיה והדוד הוא המשיח שלהם. ולזה אומר המדרש: השפחה הרגה את 

הכלה־הגבירה ולבשה את תכשיטיה' )שם(. 

 E. Clark, ‘The Uses of the Song of Songs: Origen למשל:  עוד  וראו   5 הערה  לעיל  ראו   79 

 and the Later Latin Fathers’, Ascetic Piety and Women’s Faith, New York 1986, 
pp. 386-427



שירה וִפשרה: מבט חדש על דרשות חז"ל לשיר השירים

]49[

]23

להוסיף  ניתן  כעת  במרום.80  המלאכים  כשירת  הוצג  השירים  שיר  הגישות  אחת  לפי 

כי לפי גישה זו שיר השירים הוא שיר שבח לקב"ה שבו המלאכים מהללים את מראהו 

באמצעות פסוקי השיר בשעה שהם חוזים בו. 

תפיסת שיר השירים כשיר שבח לקב"ה מקבלת גוון אחר כשהשיר נשמע מפיהם   

בקול  קריאה  היה  הרומי  בעולם   )acclamatio( הקילוס  של  תוכנו  עיקר  ישראל.  של 

רם בשבח היופי כאשר המלך, החתן והכלה או תלמיד החכם היו עוברים בתוך הקהל 

במעמד ציבורי.81 חוקרים הראו כי היהודים למדו מהעולם הנכרי שסביבם את נוסחאות 

הקילוס ואת מחוות הגוף שלהן. באותו אופן קילוסו של הקב"ה הוא תיאור יופיו, והוא 

נעשה על ידי פירוט מראהו החיצוני של הדוד על פי פסוקי שיר השירים. כך משמש 

שיר השירים כשיר שבח לאל הנאמר על ידי ישראל. 

קילוס האל באמצעות פסוקי שיר השירים לובש לא פעם צורות שונות. דוד שטרן   

הצביע לאחרונה על סדרת מדרשים בשיר השירים רבה שבהם הוחלף תיאור יופיו של 
הדוד בתיאור התורה ובתלמידי החכמים העוסקים בה:82

'ראשו כתם פז' )שה"ש ה 11( 'ראשו' זו התורה ]...[ 'כתם פז' אילו דברי תורה 

שחביבין מזהב ומפז ]...[ 'תלתלים' )שם( זה הסירגול. 'שחורות כעורב' )שם( 

הן  במי   ]...[ תלים  תלי  תלתלים'  'קווצותיו  אחר[  ]דבר  ד"א  האותיות.  אלו 

מתקימות? 'שחורות כעורב' במי שהוא משכים ומעריב בהן ]...[ ר' יוחנן אמר: 
אין גרנה של תורה אלא בלילה, מה טעם 'ותקם בעוד לילה'.83

הפיזי  המראה  את  לתאר  מנת  על  השירים  משיר  הדוד  תיאורי  נדרשו  זה  במדרש 

שטרן  לדברי  בה.  העוסקים  החכמים  תלמידי  של  לחלופין  או  ואותיותיה  התורה  של 

התורה משמשת כאן כמעין סינקדוכה לאל, ותיאור זה הוא יוצא דופן, שכן בדרך כלל 

התיאורים  את  מודע  באופן  החליפו  החכמים  שטרן  לדעת  נשית.  כישות  מוצגת  היא 

הגופניים של הדוד בתיאורים פיזיים של התורה, כדי שאלה לא יובילו לעיסוק בחישוב 

ראו לעיל בסעיף 'שירה שמימית של המלאכים'.  80

ירושלים  רוזנטל,  ד'  בעריכת  ישראל,  ארץ  בתורת  מחקרים  הנ"ל,  קילוסין',  'קלס  ליברמן,  ש'   81

 S. Leiter, ‘Worthiness, Acclamation, and Appointment: Some  ;439–433 עמ'  תשנ"א, 

 Rabbinic Terms’, Proceedings of the American Academy for Jewish Research, 41-2
pp. 138-151 ,(1973-1974); ראו גם: בכר )לעיל הערה 31(, עמ' 281, הערה 2.

שטרן )לעיל הערה 19(, עמ' 100–102.  82

 ,)58 הערה  )לעיל  לנגה  ראפ־דה  ראו:  זו  בפסקה  ולדיון  נוסח  לחילופי  א.  סימן  יא,  ה,  שהש"ר   83 

עמ' 319–340.
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שיעור קומתו של האל. כך ניסו למנוע מהציבור הרחב לעסוק בפרשנות אזוטרית של 
שיר השירים.84

לסיכום סעיף זה, נמצא כי קיימת גישה שלפיה שיר השירים הוא שיר שבח. בדברי   

חז"ל ניכרות עמדות שונות באשר למושא התיאור: שיר השבח נאמר לישראל, לקב"ה 

שונות:  דעות  היו  השבח,  דברי  את  הנושא  המשבח,  לזהות  באשר  ואף  לתורתו.  או 

השבח נאמר מפי הקב"ה, המלאכים או ישראל. וקיימת גם גישה משלבת הרואה בשיר 

השירים שיר של קילוס הדדי:

בכל השירים או הוא מקלסן או הן מקלסין אותו. בשירת הים85 הן מקלסין אותו 

ואומרים "זה אלי ואנוהו" )שמות טו, ב(. ובשירת משה הוא86 מקלסן "ירכיבהו 

על במתי ארץ" )דברים לב, יג(. ברם הכא הן מקלסין והוא מקלסן. הוא מקלסן 

"הנך יפה רעיתי" )שיר השירים א, טו(. והן מקלסין "הנך יפה דודי אף נעים" 
)שם טז(.87

אחרות.  מקראיות  לשירות  בהשוואה  ניכר  השירים  שיר  של  יחודו  זה  מדרש  פי  על 

שירת הים היא שיר קילוס של ישראל לקב"ה. שירת האזינו היא שיר קילוס של הקב"ה 

לישראל. שיר השירים לעומתן איננו שיר שבח חד צדדי אלא שיר של קילוס הדדי. 

דוברים,  שני  ובה  דרמטית  שירה  הוא  השירים  שיר  לפיה  תפיסה  משקפת  זו  גישה 

המקלסים זה את זה.

חתונה כשיר  השירים  שיר  ב. 

במספר פסוקים בשיר השירים נזכרת חתונה בצורה מפורשת או ברמז. למשל מדובר 

על חתונתו של שלמה: 'אפריון עשה לו המלך שלמה מעצי הלבנון ]...[ צאינה וראינה 

בנות ציון במלך שלמה בעטרה שִעטרה לו אמו ביום חֻתנתו וביום שמחת לבו' )שה"ש 

ג 9–11(. וכן נרמזים נישואי האחות כאירוע שעתיד להתרחש: 'אחות לנו קטנה ושדים 

אין לה מה נעשה לאחותנו ביום שיֻדבר בה: אם חומה היא נבנה עליה טירת כסף ואם 

דלת היא נצור עליה לוח ארז' )שם ח 8–9(. קיימים אזכורים או רמזים נוספים המבטאים 

ככל הנראה תקווה לעתיד, לדוגמה: 'עד שמצאתי את שאהבה נפשי אחזתיו ולא ארפנו 

שטרן )לעיל הערה 19(, עמ' 102–103. לדבריו תיאור זה לא בא לשלול את הפרשנות האזוטרית   84

אלא התקיים לצדה.

הים[ רפ, משה ודקטמא.  85

הוא[ דקטמאר, הן ו.   86

שיר השירים רבה א, א, סימן יא.  87
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4(;88 'אנהגך אביאך אל בית אמי  עד שהֵביאתיו אל בית אמי ואל חדר הורתי' )שם ג 

תלמדני ַאשקך מיין הרקח מעסיס ִרֹּמני' )שם ח 2(.

בפני  שהושמעו  חתונה  שירי  היו  המגילה  ששירי  שטענו  היו  המקרא  במחקר   

הדו־שיח  על  החוקרים  הצביעו  לדבריהם  כתמיכה  המשתה.89  בשבוע  והכלה  החתן 

בשיר השירים, המתאים להופעה בפני קהל, ועל החזרות הרבות, המתאימות לשירה 

העממית. היו שציינו גם את הדמיון בין שירים המושרים בטקסי חתונה של פלאחים 

עמדה  לנקוט  מבקשת  אינני  זה  במאמר  השירים.  שיר  לבין  דמשק  מסביבות  סורים 

ואיך  בשאלת אופן התהוותה של המגילה, אלא לבחון כיצד היא נתפסה בעיני חז"ל 

פירשוה. 

רבן שמעון בן גמליאל, שחי במאה הראשונה לסה"נ, תיאר את חגיגות ט"ו באב,   

שבהן היו הבנות מחוללות בכרמים על מנת למצוא בן זוג. כך נאמר במשנה הידועה 

במסכת תענית:

אמר רבן שמעון בן גמליאל לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום 

הכפורים שבהן בנות ירושלם יוצאות בכלי לבן שאולין שלא לבייש את מי שאין 

לו ]...[ ובנות ירושלים יוצאות וחולות בכרמים. ומה היו אומרות: בחור שא נא 

עיניך וראה מה אתה בורר לך. אל תתן עיניך בנוי, תן עיניך במשפחה. 'שקר 

החן והבל היופי אשה יראת ה' היא תתהלל' )מש' לא 30(. ואומר: 'תנו לה מפרי 

ידיה ויהללוה בשערים מעשיה' )שם 31(. וכן הוא אומר 'צאינה וראינה בנות ציון 

במלך שלמה בעטרה שעטרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת לבו' )שה"ש ג 

11(. 'ביום חתונתו' זו מתן תורה 'וביום שמחת לבו' זה בנין בית המקדש שיבנה 

במהרה בימינו אמן.90 

הפסוק משיר השירים נזכר במשנה זו בתיאור החגיגות בכרמים, כשיר רעים ודודים 

זוג.91 משמעותו הראשונית עוסקת בחתן ובכלה אנושיים,  המתאים לחיפוש אחר בן 

השוו לשירת החתונות השומרית: פופ )לעיל הערה 71(, עמ' 421–422; ולשירה המצרית הקדומה:   88

 M. V. Fox, The Song of Songs and the Ancient Egyptian Love Songs, Madison, WI
1985, pp. 230-232, 236-239

לסיכום העמדות ולביקורת שהושמעה כלפיהן ראו: פופ )שם(, עמ' 141–145.  89

טובים  ימים  היו  "'לא  פ' מנדל,  עיינו:  זו  לדיון ברבדיה השונים של משנה  ח.  ד,  משנה, תענית   90

לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים": על המשנה האחרונה של מסכת תענית וגלגוליה', 

תעודה, יא )תשנ"ו(, עמ' 147–178.

אפשטיין סבר כי הפסוק משיר השירים הוא תשובת הבחורים על פנייתן של הבנות המחוללות.   91

ראו: י"נ אפשטיין, מבוא לנוסח המשנה, ירושלים תש"ח, עמ' 686–687. כך סבר גם אורבך )לעיל 

הערה 5(, עמ' 148 והערה 3; וראו גם את הפניותיו של מנדל )שם(, עמ' 150, הערה 12.
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אינה  האלגוריה  כי  לחדד  יש  אלגורית.  דרשה  מובאת  במשנה  האחרון  במשפט  אך 

מפקיעה את השימוש הקודם שנעשה בפסוק כשיר אהבה אנושי. אדרבה, היא מחזקת 

את המשמעות הראשונית, שכן גם היא עוסקת בחתונה, אלא שמדובר בה בחתן וכלה 

אלגוריים, הקב"ה וכנסת ישראל.92 

על השימוש בשיר השירים בחתונות בתקופת התנאים ניתן ללמוד גם מהתנגדותו   

השירים  בשיר  קולו  המנענע  אומר  עקיבא  'ר'  בתוספתא:  עקיבא  ר'  של  החריפה 

בבית המשתה ועושה אותו כמין זמר אין לו חלק לעולם הבא'.93 ר' עקיבא יצא כנגד 

תופעה שהייתה קיימת בזמנו – שימוש בפסוקי שיר השירים בבתי משתאות, דהיינו 

בחתונות.94 הוא התנגד באופן עקרוני לכל שימוש בשיר השירים באופן שהוא יתפרש 

קודשים,  קודש  הוא  השירים  שיר  העקרונית  תפיסתו  לפי  שכן  ודודים,  רעים  כשיר 

ועל כן לא ייתכן שהוא עוסק באהבה ארצית בין גבר לאישה.95 עם זאת עולה מדברי 

ולכלה  היו מי שהשתמשו בשיר השירים כשיר הלל לחתן  בזמנו עדיין  כי  ר' עקיבא 
בשבעת ימי המשתה.96

של  בפירושו  נמצאת  חתונה  כשיר  השירים  שיר  של  לתפיסתו  חיצונית  עדות   

הוא שיר  אוריגנס לשיר השירים. אוריגנס פתח את פירושו בקביעה ששיר השירים 

חתונה שכתב שלמה, והבנוי בצורת דרמה.97 בהמשך זיהה את הדוברים, חילק את שיר 

השירים לסצנות דרמטיות, וקבע מהו השלב בתהליך איחוד האוהבים בקשר הנישואין 

בכל סצנה וסצנה.98 אוריגנס, כמו המשנה בתענית, פתח בתיאור חתן וכלה אנושיים 

ואחר כך עבר לרובד האלגורי. אלא שהוא המשיך והעפיל לשלב נוסף, שבו מתאחדת 

נפש המאמין עם הכריסטוס. 

או שהיו  היו שייכים לרובד הקדום של המשנה  והדרשה  לצורך הדיון שלי לא משנה אם הפסוק   92

חלק מברייתא, כפי שהראה מנדל )שם(; לכן אני חולקת על הערתו של נאה, כי בנוסח העיקרי 

של המשנה אין שימוש בפסוקים משיר השירים כשיר רעים ודודים. ראו: ש' נאה, "'טובים דודיך 

מיין": מבט חדש על משנת עבודה זרה ב, ה', אדרעי ואחרים )לעיל הערה 67(, עמ' 414, הערה 8.

תוספתא, סנהדרין יב, י )מהדורת מ"ש צוקרמנדל, עמ' 433(; והשוו: בבלי, סנהדרין קא ע"א.  93

'משתה' – בהוראת אירוע – והביטויים 'בית המשתה' ו'בתי משתאות' מופיעים בספרות התנאים   94

 בהקשר של סעודת מצווה. ראו לדוגמה: משנה, שביעית ז, ד; שם, תרומות יא, י; שם, נגעים ג, ב; 

א"א  )מהדורת  לח  דברים  ספרי  ש"ה(;  ונציה  )דפוס  רכו  טור  ג,  ה,  פרק  ב,  בחוקותי  ספרא 

פינקלשטיין, עמ' 74(.

ליברמן סבר כי ר' עקיבא רמז במילים אלה לפרשנות המגילה על דרך הסוד, ראו לעיל הערה 60.  95

לדעת אורבך )לעיל הערה 5(, עמ' 149, פרשנות הפשט לשיר השירים פסקה בימי ר' עקיבא.   96

ראשונה  הומיליה  בדרשות,  וגם   )22–21 עמ'   ,]22 הערה  ]לעיל  )לאוסון  לפירושו  בפרולוג  ראו   97 

)שם, עמ' 268(.

עיינו לדוגמה בפירושו על הפסוק 'ישקני מנשיקות פיהו' )שה"ש א 2; לאוסון ]שם[, עמ' 21–22(,   98

שהובא במאמרו של אורבך )לעיל הערה 5(, עמ' 152–155.
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בשיר  השימוש  פסק  לא  עקיבא,  ר'  של  החריפים  דבריו  למרות  כי  נראה  כן  אם   

מקור  לשמש  המשיך  השירים  שבשיר  הדימויים  עולם  חתונות.  של  בהקשר  השירים 

השראה לדרשות העוסקות בחתונה, ובפרט לתיאורי החתן, הכלה ואהבתם. כך עולה 

נמשך  זה  ונוהג  אחר,99  במקום  שהבאתי  והאמוראים  התנאים  מתקופת  העדויות  מן 

כנראה בחוגי החכמים ובציבור הרחב.100 

מנחם קיסטר הראה כי בשירי קילוסים לכלולות בשפה הארמית מהתקופה הביזנטית   

נמצאו ביטויים הלקוחים משיר השירים, ושיש להבינם על דרך הפשט. למשל:

טור גפנך לבר זוגך / דלה מזגך 

דולך לא יחסר / וטב תתבשר

]שמור גפנך לבת זוגך / אשר לה מזגך
כדך לא יחסר / וטוב תתבשר[101

מזגכון לא יחסר / וטב לכון יתבשר 
]מזגכם לא יחסר / וטוב לכם יתבשר[102

קיסטר עמד על הדמיון הסגנוני בין שני השירים ועל הניסוח המושפע מהפסוק 'שררך 

אגן הסהר אל יחסר המזג' )שה"ש ז 3(. המילים 'אל יחסר המזג' פורשו לדעתו בשירים 

אלה על זרע האיש.103 

הכנסת  לבית  המזדמנים  וכלה  חתן  לכבוד  שנכתבו  ישראליים  ארץ  בפיוטים  גם   

השירים.104  משיר  פסוקים  המפייטות  קדושתאות  נמצאו  חופתם,  שלאחר  בשבת 

ראו: ת' קדרי, 'לשאלת קהל היעד של ספרות המדרש: רבדי פרשנות ושיקולי עריכה', נ' אילן,   99 

כ' הורוביץ וק' קפלן )עורכים(, דורש טוב לעמו: הדרשן, הדרשה וספרות הדרוש בתרבות היהודית, 

ירושלים תשע"ג, עמ' 29–47; וראו הערתו של אורבך עצמו: שם, עמ' 170.

קיסטר רמז כי אולי הייתה הבחנה בין עמדת החכמים, שהתנגדו לשימוש בשיר השירים בחתונות,   100

לבין הנוהג שהשתרש בקרב הבריות. ראו: מ' קיסטר, 'שירת בני מערבא – היבטים בעולמה של 

גם  כי  מראים  שהבאתי  המקורות  אך   .335 הערה   ,170 עמ'  )תשס"ז(,  עו  תרביץ  עלומה',  שירה 

החכמים לא נמנעו מנוהג זה. 

מד*,  שיר   ,)66 הערה  )לעיל  סוקולוף  ומ'  יהלום  י'  מהדורת  חתנה',  דהדרך  לחננה  'ארומים   101 

עמ' 258–259, שורות 7–8.

'אתחמי במרומה עתיק יומה', שם, שיר מז, עמ' 274–275, שורה 27.   102

קיסטר )לעיל הערה 99(, עמ' 168–170. גם בשיר ארמי אחר העוסק בחתונה אלגורית בין הקב"ה   103

לישראל יש דימויים הלקוחים משיר השירים. ראו: 'אימר שבחה דמלכה דעלמה', מהדורת י' יהלום 

ומ' סוקולוף )שם(, שיר א, עמ' 78–81.

את  ברצף  המפייטות  מקראיות  סיומות  בה  שיש  ולכלה  לחתן  קילירית  קדושתא  לדוגמה   104 

ירושלים  הביניים,  בימי  העברית  הקודש  שירת  פליישר,  ע'  ראו:   .1 8 – ה  ד  משה"ש  הפסוקים 

1975, עמ' 158–159. 
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חתונה  תמונת  ברור  באופן  מופיעה  תורה  למתן  קליר  בירבי  אלעזר  של  בקדושתא 

בברכת  כי  הראו  וקיסטר  יהלום  השירים.105  משיר  פסוקים  באמצעות  המעוצבת 

הבתולין נעשה שימוש בפסוקים משיר השירים בלא הטיה של הדברים לכיוון אלגורי: 

'אשר צג אגוז בגן עדן שושנת העמקים בל ימשול זר במעיין חתום'. ברכה מפויטת 

זו נזכרת לראשונה בספרות הגאונים, אולם יש בה סממנים עתיקים. הברכה כתובה 

בסגנון פיוטי ורצופה תמונות משיר השירים: 'אל ִּגנת אגוז ירדתי' )שה"ש ו 11(, 'אני 

חבצלת השרון שושנת העמקים' )שם ב 1( וגם 'גל נעול ַמעָין חתום' )שם ד 12(.106 

השימוש בפסוקי שיר השירים בהקשר של חתונה יכול להעיד עד כמה היה מושרש   

כי  אפשר  האוכלוסייה.  שכבות  כל  בקרב  חתונה,  כשיר  המגילה  של  הסוגתי  הזיהוי 

השירים  שיר  בפסוקי  השימוש  באמצעות  זו,  תופעה  למתן  ניסו  האמוראים  בדרשות 

דרך  זוג.  בני  בין  הראויה  ההתנהגות  וללימוד  הנכון  הזיווג  לבחירת  חינוכי  כאמצעי 

לחתונה  האנושית  החתונה  של  הפיכתה  הייתה  התופעה  עם  להתמודדות  אחרת 

אלגורית, כפי שנעשה במשנת תענית, בפיוטים ארמיים, בקדושתא הקלירית למתן 

תורה ואף בפירושו של אוריגנס. שיטה זו נסמכה על השיוך הסוגתי כשיר חתונה, אולם 

ניתבה אותו לכיוונים אחרים.

*

לסיכום, הדוגמאות שהבאתי מראות כי חז"ל התייחסו אל שיר השירים כאל שיר, וכי 

הם היו מודעים לאופייה השירי של המגילה. הם כינו אותה שיר, דברי זמר, קילוס, 

ומנו אותה בין עשר שירות מקראיות, והיו אף חכמים שסברו כי פסוקי שיר השירים 

הם שירי הקילוס של המלאכים במרום. במדרשים על פסוקים משיר השירים השתמשו 

החכמים במאפיינים השיריים של הפסוקים, הרחיבו אותם והעצימו אותם. 

בחינת מדרשי חז"ל לשיר השירים בעזרת השימוש בכלים ספרותיים: זיהוי הדובר   

גישות  של  מאוד  רחב  מגוון  העלתה  הסוגה,  וקביעת  השירית  הסיטואציה  בשיר, 

פרשניות. הבנה מלאה של כל מאמר ומאמר תובעת בחינה של כל שלוש השאלות. 

התשובות עליהן יכולות להימצא בצירופים שונים, וכל צירוף מאיר את שיר השירים 

באור חדש ושונה מחברו. קריאה זו מגלה את העושר וריבוי הפנים של דרכי הפרשנות 

של מגילת שיר השירים שהיו קיימות בתקופת התנאים והאמוראים. 

ירושלים תש"ס,  ליום מתן תורה, מהדורת ש' אליצור,  בירבי קליר, קדושתאות  ר' אלעזר  ראו:   105 

עמ' 242–243. 

י' יהלום, פיוט ומציאות בשלהי הזמן העתיק, תל אביב תש"ס, עמ' 271; קיסטר )לעיל הערה 99(,   106

עמ' 170, הערה 335. 


