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  בשיר השירים' מי זאת'על שלוש שאלות 

ıיאיר זקובי      

   בשיר השירים'מי זאת'על שלוש שאלות 
  

  מאת

ıיאיר זקובי  

  
1  

והארוך ) 15ב (שהקצר בהם בן פסוק אחד , שיר השירים הינה אסופה של שירי אהבהמגילת 

 1לעשרים ושבעה השירים שבספר). 3ו #–2#ה (שבהם משתרע על פני שמונה עשר פסוקים 

, שהם מוקד דיוננו, שלושת הראשונים). א6, ב5, א5ח , 10ו , 6ג (מצטרפים חמישה רסיסי שיר 

' מי זאת'ראשית השאלות במילים . הותה של אישה נעלמהחידות על אודות ז- הם שאלות

  .אשר יאפשר לכאורה את זיהויה, והמשכן בפועל בבינוני הפותח את אפיונה של האישה

  .)6ג (' מי זאת עלה מן המדבר כתימרות עשן מקטרת מור ולבונה מכל אבקת רוכל'. א

  .)10ו (' מי זאת הנשקפה כמו שחר יפה כלבנה ברה כחמה אימה כנדגלות'. ב

  .)א5ח (' מי זאת עלה מן המדבר מתרפקת על דודה'. ג

הללו חולקות את חמש המילים . דמיון רב במיוחד ניכר בין השאלה הראשונה לשלישית

ואילו , שתי השאלות הללו גם אינן זוכות לתשובה. 'מי זאת עלה מן המדבר': הראשונות

מיקומה המוזר של ). 9–4ו (ה התשובה לשאלה השנייה ניצבת למרבית הפלא לפני השאל

וכי התשובה נוצרה , כמקשה אחת, התשובה עשוי להעיד כי השאלה והתשובה לא נוצרו יחדיו

  2.וראו להלן, מאוחר יותר

חידות שעניינן בזיהוי אישה או איש - בשורות שלהלן נעיין בסוגה הספרותית של שאלות

תית מחוı לגבולות שיר השירים נבקש אחרי גילויי הסוגה הספרו.  שלהSitz im Leben- וב

אך תחילה נעסוק . ונבחן את היחס בין השאלות והתשובות בהיקרויות השונות של הסוגה

בהנחה שסמיכות הפרשיות , בטעמו של המיקום שנקבע לשלוש החידות באסופת שיר השירים

  3.בין שירי הספר מכוונת ומבטאת תפיסה פרשנית

       
  .ב"תל אביב וירושלים תשנ, )מקרא לישראל(שיר השירים : ראו. כך על פי החלוקה שלי  1
 .4–3' עמ  2
' ...אצל... מה ענין'או ) א"סוכה ב ע, ון בבליכג('...ל... למה נסמכה'ל הרבו להציג שאלות כגון "חז  3

מסתבר שכבר מסדרי ספרות המקרא היו מודעים לתפקיד הפרשני של ). ב"ברכות טו ע, כגון בבלי(



    
      
      
  ı2[  יאיר זקובי  
       

              
]34[  

   

  
כתימרות'. א המדבר  מן  עלה  זאת  מכל מי  ולבונה  מור  מקטרת  עשן   

רוכל   )6ג (' אבקת 

2  

לבין תיאור מיטתו של שלמה ) 5–1ג (שאלה זו קוטעת את הרצף בין שיר חלומה של הנערה 

והשיר על ) 1' פס(' בלילות'שירה של הנערה דיבר במה שעובר עליה על משכבה ). 11–7, שם(

: ומה רב ההבדל בין הנערה לבין המלך). 8' פס(' בלילות') 7' פס(' מטתו'אודות המלך מספר על 

למרות הסכנה , היא יוצאת מביתה בלילה כדי למצוא את אהובה, הנערה אינה יודעת פחד

נשמרת על ידי , לעומת זאת, מיטתו של שלמה). 3' פס(' הסבבים בעיר'שבמפגש עם השומרים 

דר המיטות שתוכו והוא אינו עוזב את ח, )8–7' פס(' מפחד בלילות... ששים גברים סביב לה'

את ': הנערה המחפשת את אהוב לבה שואלת את קהלה). 10' פס(' רצוף אהבה מבנות ירושלים'

צאינה ': ואילו בנות ציון מוזמנות לראות את פארו של שלמה, )3' פס(' שאהבה נפשי ראיתם

אל אוחזת באהובה ומביאה אותו , הנערה פעילה). 11' פס(' ...וראינה בנות ציון במלך שלמה

ואמו היא הפעילה והיא , )8' פס(' אחזי חרב'צריך לשומרים , המלך סביל). 4' פס(בית אמה 

סמיכות הפרשיות בין שני השירים מעצימה את עליונות ). 11' פס(העוטרת עטרה לראשו 

  .על פני המלך הפחדן והסביל, הפעילה, הנערה האמיצה

ו אפוא שיקולי העריכה של זה מה הי. ניכר אפוא בעליל כי שאלת החידה פוגמת ברצף

, אפיונה של הנערה בחידה מתמקד בחוש הריח? שפגע בסמיכות הפרשיות הראשונית

 והיא 4,אד הבושם העולה ומיתמר ממנה', כתימרות עשן'בניחוחות הבושם העולים מן הנערה 

- יובאו על ידי הרוכל- סממנים שנשחקו לאבק והובאו', מקטרת מור ולבונה מכל אבקת רוכל'

ותנו דעתכם לצמחי הבושם שבגנה של ] 15א י "מל[' ומסחר הרכלים': השוו לדוגמה(הסוחר 

מר ואהלות קציעות כל ':  ובמיוחד לתיאור בגדי החתן במזמור החתונה14–13הנערה בפרק ד 

  ]).9מה ' תה[' בגדתיך

ניחוחות הבושם . מי שנטע את השאלה במקומה ביקש ללכדה עם שיר מיטתו של שלמה

המלכה ). 13–1א י "מל( במצרף אסוציאציה לביקורה של מלכת שבא בחצרו של שלמה עוררו

' לא בא כבשם הזה עוד לרב אשר נתנה מלכת שבא למלך שלמה': הביאה עמה בשמים למלך

  ).10' פס(

       
, מקראי-מקראי למדרש חוı-בין מדרש פנים: צבת בצבת עשויה, זקוביı' י: ראו. סמיכות הפרשיות

 .117–95' עמ, 2009תל אביב 
וריח ': ובלשון חכמים, )3יואל ג : השוו(בריבוי ' תימרות'). 40כ ' שופ: ראו(וד עשן  עמ–תימרות עשן   4

) הקטורת(': ר"וכן הפועל הגזור משורש תמ, )א"פסחים כו ע, בבלי(' הקטורת לאחר שתעלה תמרותו
אפשר שהשם והפועל ). א"יומא לח ע, בבלי(' של בית אבטינס היתה מיתמרת ועולה עד הקירות

 .ו של עı התמר רם הקומהקשורים בשמ



            
      
      
    בשיר השירים' מי זאת'על שלוש שאלות   ]3
         

            
]35[ 

 

  
סיפור הביקור המלכותי בספר מלכים מכסה על מסורת שעל פיה הקשר בין המלך והמלכה 

רמז . אלא גלש לתחום היחסים שבינו לבינה, נן ולחילופי דורונותלא נצטמצם לחידות ופתרו

והמלך שלמה נתן למלכת שבא את כל ': לכך ניתן לחשוף בכתוב המסכם את מעשה הביקור

ı משמש לא "השורש חפ). 13' פס(' ...חפצה אשר שאלה מלבד אשר נתן לה כיד המלך שלמה

, 4ח , 5ג , 7שיר השירים ב , 14ם כא דברי, 19וראו בראשית לד , אחת בעיצוב קשרי אהבה

כפי שניתן ללמוד מן , מתקשרות אף הן לעולם האהבה והנישואים) 1א י "מל(חידות . ועוד

 מלכת שבא הביאה 5).18–12יד ' שופ(החידה שחד שמשון למרעיו הפלשתים במשתה חתונתו 

כגון , ים ארוטייםובשמים מרבים להיזכר בהקשר, )10' פס(' ...בשמים הרבה מאד'עמה כאמור 

  .12אסתר ב , 1שיר השירים ה , 18–17משלי ז 
3  

לפני פרק יא המספר בירידת , על פרטים אלה יש להוסיף את מיקומו של מעשה הביקור

והמלך שלמה אהב נשים נכריות ': קרנו של שלמה עקב נישואיו לנשים הנכריות הרבות

רמזים אלה ליחסים שבין המלך והמלכה המסורת היהודית המאוחרת הוציאה ). 1' פס(' ...רבות

ל " מקורות אחרים בספרות חז3.6כך לדוגמה בתרגום שני לאסתר לפרק א . מן הכוח אל הפועל

מאי . כל האומר מלכת שבא אשה היתה אינו אלא טועה': כגון, ביקשו לבטל כליל אפשרות זו

כבוד 'בספר (ית המסורת האתיופ). ב"בבא בתרא טו ע, בבלי(' מלכותא דשבא? מלכת שבא

ראשון מלכי , מן הקשר הזה נולד מנליק.  מספרת בזיווגם של שלמה והמלכה7)'המלכים

אשר דוכא והוסתר על ידי מחברו של מלכים א , סיפור הקשר בין שלמה ומלכת שבא. אתיופיה

אשר , נעלם מן המסורת שבעל פה שהייתה ידועה גם לנוטע שאלת החידה בהקשרה, 13 – 1י 

  8.וא בה את מלכת שבא העולה אל מיטתו של שלמהביקש למצ

כלבנה '. ב יפה  שחר  כמו  הנשקפה  זאת  כנדגלותמי  אימה  כחמה    )10ו (' ברה 

קוטעות את הסמיכות בין שיר החלום הארוך של הרעיה ) 9–4' פס(החידה והתשובה עליה 

דודי ירד ': הבסיומו של שיר החלום מעידה הרעי). 12–11ו (לבין חלומה שבהקיı ) 3ו #–2#ה (

       
רבות . ל הרחיבו במקום שצמצם המקרא והציגו את החידות שחדה מלכת שבא לשלמה"בספרות חז  5

' וכן ד, )תז–תו' עמ, כרך א(מדרש החפı ; ראו מדרש משלי פרשה א. מהן נושאות מטען ארוטי
ם בספרות עברית מחקרי ירושלי'', חידות ופרשנות במדרש משלי א: מלכת שבא מול שלמה, 'שטיין

 .35–7' עמ, )ג"תשנ(ו "ט
, מהדורה ביקורתית ופרקי מחקר: סיפורי בן סירא בימי הביניים', שלמה ומלכת שבא, 'יסיף' ע: ראו  6

 .59–50' עמ, ה"ירושלים תשמ
 .ט"תל אביב תשס, האפוס הלאומי האתיופי: כבוד המלכים, רן הכהן: לתרגום עברי של הספר ראו  7
זקוביı ' י: מקראית על מפגש המלך והמלכה ראו בהרחבה-ר של המסורת הקדםלניסיון השחזו  8

 .243–237' עמ, 2004אביב -תל, )יהדות כאן ועכשיו(ך "לא כך כתוב בתנ, שנאן' וא
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הוא ירד ; )11ו (' אל גנת אגוז ירדתי': ואילו בחלומה שבהקיı אומרת היא, )2ו (' לגנו

) 3ו (' אני לדודי ודודי לי הרעה בשושנים'איחודם הצפוי ). 11' פס(' לראות'והיא , )2ו (' לרעות'

ת הרעיה בשיר החלום מתאר). 12ו (' נדיב- לא ידעתי נפשי שמתני מרכבות עמי': אכן מתממש

והחידה שבפי הגבר מעידה כי היא יאה , )10ה (' דודי צח ואדום דגול מרבבה': את דמות אהובה

היפה 'בשיר החלום מכונה הרעיה בפי בנות ירושלים ). 10ו (' אימה כנדגלות... מי זאת': לו

 דמות קרבה בין). 10ו (' יפה כלבנה': ובחידה מאשר הבחור כי אכן יפה היא, )1ו , 9ה (' בנשים

קוצותיו תלתלים , 'שער הבחור שחור: הבחור לתיאור האישה ניכרת גם בבחירת הצבעים

ואילו ) 15ה  (10'כלבנון' מראה הבחור 9).10ו (' נשקפה כמו שחר'והרעיה , )11ה (' שחרות כעורב

  ).10ו (' ברה כלבנה'הנערה 
4  

) 10' פס(בשאלה . 10 הם תשובה לחידה שבפסוק 9–4ברור למעלה מכל ספק כי הפסוקים 

  :כשהראשון והשלישי בהם משותפים, שלושה תארים) 4' פס(ובראש התשובה 

  .)10' פס(' יפה כלבנה ברה כחמה אימה כנדגלות'

  .)4' פס(' כתרצה נאוה כירושלים אימה כנדגלות... יפה'

ברה ': המופיע בשאלה' ברה'התואר : סממן נוסף של מסגרת הכורכת את החידה והתשובה עליה

  ).9' פס(' ברה היא ליולדתה': חוזר בסיום התשובה) 10' פס(' מהכח

ומשהועתקה המגילה נתגלגלה למקום , בשולי הגיליון, התשובה לחידה צורפה בשלב משני

פרשנים מוצאות להן - תוספות רבות מעשה ידי קוראים. שאינו יאה לה והוצבה לפני השאלה

 11.תיקים ובין מפני שיקול דעתם המוטעהבין מפני קוצר השגתם של מע, מנוח במיקום שגוי

 10לבין פסוק ) סיום התשובה (9במקרה שנגד עינינו חשב המעתיק לתומו כי הדמיון בין פסוק 

  .מחייב את הסמכתם זה לזה) השאלה(

מי שחיבר את התשובה לשאלה כבר ידע את השאלה בהקשרה שבאסופה ולפיכך שאף 

הערנו לעיל כי החידה מתקשרת . ה אל קרבהלדמותה לסביבה הספרותית אשר אמורה לקלט

והנה התשובה לחידה מוסיפה קשר נוסף שעניינו . לשיר הקודם ברמיזות לצבעים השחור והלבן

: ובתיאור דמותה שבתשובה לחידה, )10ה (' דודי צח ואדום': בתיאור דמות האהוב נאמר: בצבע

) 1ה ( הזיקה בין שערו השחור ועוד מחזקת התשובה את). 7ו (' רקתך] האדום[=כפלח הרמון '

  ).5ו ] (השחורות[=' כעדר העזים'שהוא , לשערה
       
להאנשת השחר . השחר הוא זמן הביניים שבין הלילה ליום. גזורה משם הצבע השחור' שחר'המילה   9

 .7038' עמ, 1959יורק -ניו, יהודה ח-מילון בן: ראו). 10איוב מא (' ועיניו כעפעפי שחר': ראו עוד
האם הלבנון . 16עב ' תה; 7–6וראו הושע יד , אפשר שהלבנון הוא כינוי לארז הנזכר בהמשך הכתוב  10

)ıזכה לשמו על שום השלג הלבן המכסה בחורף את פסגותיו) ההר וחבל האר? 
, מקראית-מבוא לפרשנות פנים, זקוביı' י:  להן ראועל תוספות והערות שנחתו במקום שאינו יאה  11

 .21–20' עמ, 1992אבן יהודה 
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דודה'. ג על  מתרפקת  המדבר  מן  עלה  זאת    )א5ח (' מי 

5  

לאחר ). א6, ב5, א5ח (רסיס ראשון לשלושה רסיסים , שאלה זו ניצבת בראשו של נספח לספר

יחידה , 35–20 במשלי ו על מהות האהבה שמקורותיו, מופשט, הרסיסים מופיע שיר חכמתי

לא יבוזו לגנב כי יגנוב למלא ': השוו. אשת איש, ספרותית המזהירה מפני אהבת האישה הזרה

אם יתן איש  '–) 31–30ו ' מש(' ונמצא ישלם שבעתים את כל הון ביתו יתן. נפשו כי ירעב

מקרא אך מופיע ב' הון בית'הצירוף ). ב7ש ח "שה(' את כל הון ביתו באהבה בוז יבוזו לו

' היחתה איש אש בחיקו': 'אש' ועוד משותפות ליחידות הללו התיבה 12.בשני הקטעים הללו

 –) 34ו ' מש(' כי קנאה חמת גבר': 'קנאה'והתיבה ) 6ש ח "שה(' רשפיה רשפי אש '–) 27ו ' מש(

  13).6ש ח "שה(' קשה כשאול קנאה'

,  הנועלים את האסופה מופיעים שלושה שירים14בעקבות הנספח שנקבע לפני סיום הספר

שחורה אני 'מתקשר לשיר ) 10–8ח (' אחות לנו קטנה'השיר : ושלושתם מתקשרים לראש הספר

שיר . שגם בו הד למתח בין האחים לאחותם שעל שמירת כבודה הם מופקדים, )6–5א (' ונאוה

ר מתקשר אף הוא לשי) 12–11ח (' כרם היה לשלמה'הלעג לשלמה ולאופי האהבה שהוא מייצג 

כרמי שלי לא 'מודה כי , )5א (' יריעות שלמה'הנערה משווה את יופייה ל. 'שחורה אני ונאוה'

כרמי שלי לפני האלף לך שלמה ומאתים ': ולעומתה טוען הדוד בשיר הלעג, )6' פס(' נטרתי

- ולעומתה שמר הוא היטב על כרמו, היא לא שמרה את תומתה). 12ח (' לנטרים את פריו

נתן אפוא טעם להסמכת שני השירים המשוחחים עמו ) 6–5א (' ורה אנישח'השיר . אהבתו

  .זה לזה) 12–11, 10–8ח (

אך האם . מפתיע שהרי הוא מרחיק לכאורה את האוהבים זה מזו) 14–13ח (סיום הספר 

ואולי היא בעצם מציעה לו ? אכן מגרשת את הבחור מלפניה) 14ח (' ברח דודי'הנערה בדבריה 

 המסיים את קריאת הספר 15?כדי להצטרף אליה ולהתייחד עמה) 13' או פסר(לברוח מחבריו 

הרי 'אם בשיר הסיום משלחת הנערה את אהובה אל : מוזמן אפוא להתחיל ולקוראו מבראשית

שמן , לריח שמניך טובים':  ריח בשמיו–הרי בשיר הפותח היא מדברת בשבח ריחו ', בשמים

אך בפתיחת הספר היא ', ברח דודי': תו לכאורהבסיום היא מבריחה או). 3א (' תורק שמך

       
עיוני לשון : שקיעי חכמה בספר תהלים, הורביı' א: לייחודה של המילה הון לספרות החכמה ראו  12

 .44–42' עמ, א"ירושלים תשנ, וסגנון
 .134–133' עמ, )1לעיל הערה  (ראו בפירושי, לכיוון הזיקה ולשאילת השיר בשיר השירים מספר משלי  13
ב "שמ(ראו הנספח לסיפור חיי דוד , לשילובו של נספח לפני סוף החטיבה הספרותית שהוא מצורף לה  14

הצבת הנספח לפני סיום החטיבה ). 12ב , 2–1א א "מל(הניצב לפני פרקי הסיום לחיי דוד , )כד–כא
 . מבטיחה את שימורו בתור חלק אורגני ממנה

 Y. Zakovitch, ‘Song of Songs: Riddle of Riddles’, K. Modras (ed.), The Art of Love Lyrics: In: ראו  15

Memory of Bernard Couroyer and Hans Jacob Polotsky (CRB, 49), Paris 2000, pp. 16–18  
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- בסיום הספר מזכיר האהוב את יחס החברים). 4א (' משכני אחריך נרוצה': ממהרת לרוı אחריו

: ובראש הספר מדברת היא ביחס הנערות אליו, )13ח (' חברים מקשיבים לקולך': הגברים אליה

  ).3א (' על כן עלמות אהבוך'
6  

נשוב ונתרכז ,  של הנספח לספר ואת מיקום שלושת הרסיסים בולאחר שהצגנו את מיקומו

דומה שזו צורפה לשני הרסיסים האחרים בשלב משני וקטעה ). א5ח (בחידה שבה ענייננו - בשאלה

תחת התפוח עוררתיך שמה חבלתך 'לבין הרסיס ) 4–1ח (' מי יתנך כאח לי'את הרצף בין השיר 

הצביע על שיקול דעתו של העורך אשר צירף את הרסיס ניתן ל). ב5' פס(' אמך שמה חבלה ילדתך

 בשיר מכנה האהובה את המקום שאליו תביא את דודה 2בפסוק : 'מי יתנך'לשיר ' ...תחת התפוח'

 המקום שבו היא שוגה באהבה עם דודה הוא ב5בפסוק . 'בית אמי': להתענג עמו במנעמי האהבה

דות הספרותיות מאפשרת אפוא ההתייחסות בשתי היחי. ם הדודהמקום שבו עשתה כן בזמנה אֵ 

  .למעשי אמותיהם של הרעיה והדוד לרמוז למעשה האהבה מבלי לבטא דברים מפורשים

תחת , 'בנספח לספר מתקשר אליה לכאורה הרסיס השני' מי זאת'עם שילובה של השאלה 

מני שי, 'הקשר בין הרסיס השלישי. כמין תשובה שהיא משיבה לרע השואל', התפוח עררתיך

הוא שבשניהם דוברת הנערה המשחרת את , )ב5' פס(' תחת התפוח, 'לשני) א6ח (' ...כחותם

  .קרבת אהובה

וכי התשובה האחת לשאלה כזאת (מעמד עצמאי ' מי זאת'כיוון שנוכחנו לדעת כי לשאלות 

. אין לנו אלא להניח כי שאלות כאלה היו סוגה ספרותית מקובלת, )נוספה בשלב מאוחר

ואילו השאר היו מתחרים ביניהם , הייתה נשאלת על ידי אחד מבני החבורה' ...י זאתמ'השאלה 

אין להוציא מכלל . על פי האפיונים שהציג השואל בשאלתו, בחיבור תשובות ההולמות לה

וכי השואל והמשיבים , חידות אלה היה משתה החתונה-  לשאלותSitz im Leben- אפשרות כי ה

  .כיוונו לדמותה של הכלה

נמצאות ) המייצג הכמעט בלעדי של שירת אהבה במקרא(וı לגבולות שיר השירים מח

ודומה כי אלה הינן גלגול והתפתחות מן הסוגה שמקורה ', מי זה': שאלות דומות אך בלשון זכר

  .בשירת האהבה

: לאיוב' כך בשאלת ה. עשויה השאלה להופיע ללא תשובה ישירה בצדה' מי זה'גם בשאלות 

, 3–2איוב לח (' אזר נא כגבר חלציך ואשאלך והודיעני.  עצה במלין בלי דעתמי זה מחשיך'

 במקרים נוספים ניכר קשר רופף בין 16).4, א3בפרק מב , וראו חזרת השאלה במקום בלתי צפוי

  :השאלה לתשובה

מי זה כיאר יעלה כנהרות ': בנבואתו על מצרים' מי זה'הנביא ירמיהו מציג שאלת . א

אעלה אכסה ארı אבידה עיר ': 'המשכה הטבעי של הנבואה הוא בדברי ה). 7מו (' יתגעשו מימיו

       
 E. Dhorme, A: ראו לדוגמה. חדרה לכאן בטעות מן השוליים, כפל גרסה בשינויים קלים, החזרה  16

Commentary on the Book of Job, H. Knight (trans.), Leiden 1967, pp. 645–646  
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הוא אשר יעלה ' ומכאן ברור כי התשובה המובלעת לשאלה היא כי ה, )ב8' פס(' וישבי בה

והסמיך לה את , אך קורא המודע לסוגה הספרותית ניסה כוחו בהצעת תשובה לחידה. כיאור

מעניין לציין כי בתרגום ). א8' פס(' וכנהרות יתגעשו מיםמצרים כיאר יעלה ': פתרונו המוטעה

  .'וכנהרות יתגעשו מים': השבעים חסר חלקה השני של התשובה
7  

). 2לג ' דב (17'מסיני בא וזרח משעיר למו' ה': מזמור המושם בפי משה פותח במילים. ב

מי זה בא ': דומה כי כתוב זה הוא תשובה לשאלה מעין זו הפותחת את נבואת הנקמה באדום

גם בדברים לג וגם בישעיה סג אלוהים הוא הדמות ). 1סג ' יש(' מאדום חמוı בגדים מבצרה

  .7ממש כמו בשאלה שבירמיה מו , שעליו נסבה החידה

  :שבשיר השירים' מי זאת'במקרא מגלות קרבה תכנית וצורנית לשאלות ' מי זה'כמה משאלות 

אשר יצא , ביצחק, ראשונה בחתנה המיועד כאשר פוגשת רבקה ל–יחסים שבינו לבינה . א

, )65כד ' בר(' מי האיש הלזה ההלך בשדה לקראתנו': היא שואלת את עבד אברהם, לשוח בשדה

  ).שם(' הוא אדני': והלז משיב

עלייתה של -  בשתיים מן השאלות בשיר השירים מדובר בתנועתה–תנועת עלייה . ב

) 7מו ' יר(' ...מי זה כיאור יעלה': ראו בדומה לכך). א5ח , 6ג (' מי זאת עלה מן המדבר': הבאה

 אין להוציא מכלל אפשרות כי ניסוח 18).3כד ' תה(' ומי יקום במקום קדשו' מי יעלה בהר ה'ו

מי זה מחשיך עצה במלין 'ניסוח חלופי ל, )א3איוב מב (' מי זה מעלים עצה בלי דעת': השאלה

גם . ם"על, לות כאלה בשורש הדומה לוה הרווחת בשא"ממיר לשון על, )2לח (' בלי דעת

וכן ) 1סג ' יש(' ...מי זה בא מאדום': בשאלות נוספות נוקט השואל פועל המביע תנועה

 21בירמיה ל . 8–7וראו עוד תהלים כד ', ...מסיני בא' ה': 2בתשובה נטולת השאלה בדברים לג 

 8ובישעיה ס ', ...י ערב את לבו לגשת אל19כי מי הוא זה': ש"מתבטאת התנועה בשורש נג

  .'מי אלה כעב תעופינה וכיונים אל ארבתיהם': ף"ממלא תפקיד זה השורש עו

כתימרות ':  בשתיים מן השאלות בשיר השירים נוקט השואל דימויים–שימוש בדימויים . ג

ראו גם ישעיה ). 10ו (' הנשקפה כמו שחר יפה כלבנה ברה כחמה אימה כנדגלות; ')6ג (' עשן

מי זה כיאר יעלה כנהרות ': 7ירמיה מו '; לה כעב תעופינה וכיונים אל ארבתיהםמי א': 8ס 

  .'יתגעשו מימיו

מי זאת עלה מן המדבר כתימרות עשן מקטרת מור ולבונה מכל אבקת ': כשאלה –ריח . ד

מי ': אלא שריחו רע,  מתייחסת לריחו של העולה1גם השאלה בישעיה סג , )6ש ג "שה(' רוכל

  20.'וı בגדים מבצרהזה בא מאדם חמ

       
  ).BHS(' לעמו'ושמא   17
 ).10' פס(' מי הוא זה מלך הכבוד; ')8' פס(' מי זה מלך הכבוד': ראו שאלות נוספות במזמור זה  18
 .5ז ' אס, 10כד ' ראו תה' מי הוא זה'לשאלות נוספות הפותחות בניסוח   19
20  'ıחמו 'ıש "שה(' המים מבאישים ומחמיצים בקנקן': ראו לדוגמה. הוא זה שריחו מבאיש כריח החומ
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וראו ', מי זאת הנשקפה כמו שחר':  מדובר בראיית האישה10 בשיר השירים ו –ראייה . ה

ותאמר אל העבד ... ותשא רבקה את עיניה ותרא את יצחק ': 65–64ראיית האיש בבראשית כד 

  .'מי האיש הלזה
8  

יפה כלבנה ברה ...': ת מדגיש את הזוהר הנובע מן הדמו10 שיר השירים ו –זוהר חיצוני . ו

, 2באיוב לח . 'וזרח משעיר למו...': 2ראו גם התשובה חסרת השאלה בדברים לג . '...כחמה

  .'...מי זה מחשיך עצה במלין': מופיע חושך תחת האור, לעומת זאת

וכן ) 10ש ו "שה(' ברה כחמה', 'ברה'מופיע התואר ' מי זאת' באחת משאלות –זוהר פנימי . ז

נקי כפים ובר ': 4ראו התשובה לשאלה שבתהלים כד ). 9' פס(' ברה היא ליולדתה': בתשובה לה

  .'לבב

*  

לסיכום נציין כי במהלך עריכת שיר השירים היה מי שביקש ליתן מקום לסוגה הספרותית של 

שילוב אשר גרם לקטיעתם של גילויים , שילובן במקומות שיועדו להן. 'מי זאת'שאלות 

: שיקולים שונים הביאו לקביעת המיקום. אינו פרי יד המקרה, שיותמכוונים של סמיכות פר

קווי דמיון בין תיאור דמותו של ; )6ג ( זיהוי העולה מן המדבר במלכת שבא –שיקול מדרשי 

. חוı למקומה) 9–4' פס(לשאלה זו אף נוספה תשובה . 10 לבין השאלה ו 3ו #–2#האהוב בשיר ה 

' פס(ושיר הגות ) א6, ב5ח (המכיל רסיסים נוספים , שירים נשתלבה בנספח לשיר הא5השאלה ח 

  . המתקשרים לראשיתו) #14–8#' פס(נספח שנקבע לפני שירי הסיום לספר , )7–ב6

היעדר תשובות ַלשאלות או הופעת תשובה במקום אשר לא יועד לה מלכתחילה מעידים כי 

 בתשובות שונות חידה אחת זכתה- אפשר כי שאלה. הקשר בין השאלות לתשובות משני

 2חיזוק להנחת משניות הקשר עולה מהופעת תשובה ללא שאלה בדברים לג . ומגוונות

  .8ומהופעת תשובה שאינה הולמת את השאלה ואף מפריעה את הרצף בירמיה מו 

ובכל זאת הן מגלות דמיון לשאלות , שאלות שמחוı לגבולות שיר השירים עניינן במין זכר

ביטויים של ; ריח; עניינים שבינו לבינה:  והן בתוכן–ימוש בדימויים  הש–הן בצורה , שבספרנו

  .ראייה וזוהר העולה מן הדמות; תנועה

התשובה בדברים . השאלות שמחוı לשירת האהבה חדות לעתים על אודות האל והופעותיו

 וזאת ללמדך עד כמה, 8 ותהלים כד 7 וכן ירמיה מו 1השאלה ההולמת אותה בישעיה סג ; 2לג 

  .דומה שירת החול לשירת הקודש ועד כמה אחוזות הללו אישה ברעותה

       
וכל מלבושי ': בדברי הבא מאדום, לסירחונם, בנבואה יש ביטוי לחמיצות הבגדים). 1רבה לכתוב ה 

 ).3' פס(' אגאלתי
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