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  2012לאפריל  14ירושלים, 
  כ"ב ניסן תשע"ב

  בקהילת מבקשי דרךדבר תורה 
   על ידי פליס רוזנברג

  מבוסס על מאמרים רבים ועם הערות של עצמה לשיר השירים היפה בין שירי אהבה)(

  שיר השירים

הראשון של פסח קראנו את שיר השירים שארצה  בשבת האחרונה בחג
  להתייחס אליו בדבר תורתי היום:

שיר השירים שייך לחמשת המגילות ובכך הינו ספר השייך לתנ"ך. מדובר 
באוסף של שירים שמתבטאים בחלקם בחיבה ואף בצורה תשוקתית. 

אוצר המיוחד הזה שנקרא שיר השירים מצאו מקומם בבשירים אלה שביחד 
של שני  דרהפאר, היופי והובעיקר החיפוש והמציאה, הגעגועים  מתואר

מאוהבים. שיר השירים הינו נחשב השיר היפה ביותר. בתרגום ליוונית וגם 
  ללטינית נשמר משמעות כותרת השיר.

בינתיים יש הסכמה מסויימת לגבי הממצאים שמדובר בשיר השירים בעצם 
זה לשיר שאנו מכירים היום. באוסף של שירי אהבה עצמאים שחיברו זה עם 

אומנם יש מחלוקת האם מדובר בבנית הרעיון של החיבור בכך שהשירים 
שני בצורה מסודרת. תפיסה אחת מפרשת לאחד מהיחידים עוברים בעצם 

תפיסה שניה  .את שיר השירים כסיפור עם התחלה, חלק אמצעי וסוף
דרמה והתפיסה השלישית מקבלת את צירוף  חיבור בצורת מדברת על

. בהקשר האחרון טוענים שכך יצא בלבד השירים הנפרדים בצורה אקראית
לפי ההיגיון הפשוט והשכל הישר. אם מסתכלים על אלמנטי הפזמונים 

החוזרים כגון הזכרת בנות ירושלים או איחוד והתאמת נוסחאות ורעיונות 
ן, אז יוצא שנוצר הקשר תבניתי מרכזיים החוזרים כגון נושאי הבוסת

 ומורקם.

בשיר השירים מופיעים לסרוגין איש, אישה ומן מקהלה כדובר. לפי המסורת 
ומייחסים את השם הזה למלך שלמה, אבל דבר זה לא  כשלמה זוהו הגבר

. לפעמים פירשו גם את בסיפור גברההוכח ולפעמים גם הדובר בעצם אינו 
אנשים, בין אישה, לבין רוע פשוט ולבין  הדרמת האהבה כמתרחש בין שלוש

מלך שלמה שהינו בתחרות עם הנזכר הראשון. לאשה נותנים הרבה ה
. אבל אם נקבל את הרעיון ו בשירבגלל הופעת את שם שולמית פעמים
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שמדובר באוסף של שירים נפרדים שחיברו ליצירה נפלאה אחת אז במקור 

  ן.גם מדובר בדמויות נשים וגברים שונים לחלוטי

  מאז ימי ביניים שיר השירים מחולק לשמונה פרקים.

מסביב זמן מקור היצירה. כפי שנאמר אין יזכור  ותקות מאוד גדולויש מחל
שלמה מביא להוכחה שהמשורר של שיר השירים הינו שלמה המלך. אבל יש 

הרבה חוקרים ואנשי דת שמקבלים לפחות חלקית את שלמה המלך כמיצר 
ם שמייחסים את היצירה לו ולסובבים אותו או למשהו חלק של היצירה. יש ג

או לכמה מחצריו. נימוק נוסף הינו ששיר השירים הינו יצירה וותיקה ביותר 
בכך שצורתו קרובה מאוד לשירה הלירית המצרית של הממלכה החדשה 

  לפני הספירה). 1070ועד  1550-(לערך מבמצריים 

גם מהשפה אות מהארמית, ים צורות לשון שהן במצד אחר יש בשיר השיר
ובנוסף אנו מוצאים בתוך היצירה  "פרדס" בא למשל המילה הפרסית

ים שמהם אפשר להגיע למסקנה יהנפלאה זו גם תבלינים ובסמים אקסוט
לפני  500ששיר השירים קיבל צורתו כפי שאנו מכירים אותו היום רק אחרי 

  הספירה.

ים ייוונהקביל למנהגים אנו גם מוצאים מקביל לקטעי השירה היוונית ומ
מהמאה השלישית לפני  תתקופה ההלניסטיבביטויים שמצביעים על היצירה 

הספירה כמו אפיריון (רכב חסר גלגלים המיועד בדרך כלל לאדם אחד 
  ונישא על ידי מספר בני אדם ומיועד לנוסע אחד בלבד) ועטרת חתן.

רים, מה גם בטקסטי קומראן יש שוני של טקסטים השייכים לשיר השי
שמצביע על כך שבמאה השניה הטקסט עוד לא קיבל את צורתו הסופית כפי 

  שאנו מכירים אותו.

עם התאמות  תמעבר לכך יש אף תיאורית עבודת אלילים מיתולוגי
החתונה  ת בנושאאכדיברים במסופוטמיה ולטקסטים אומסלטקסטים של ה

דם. כנגד תיאוריה הקדושה שהינה חתונה בין אלילים או בין אליל לבין בן א
  .ייםזו טוענים בעיקר שהמקרא בפרוש מתנגדת למנהגי הפוריות הכנענ

עד היום יש פירוש מקובל בין היתר שמקבל כמשורר את שלמה המלך כיוון 
משורר של כאלף וחמש שירים. הגם רואים בו עד היום ושמו מוזכר בטקסט 

האמת של שיר  בימי הביניים קבלו את זה ואף עד היום יש שטוענים שזה
השירים. לפי הפירוש האלגורי פרשו היהודים את ההתקרבות הארוטית 

בשיר השירים עד כולל ימי ביניים כתיאור האהבה בין אלוקים לבין עם 
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סגולתו היהודים ולעומת זאת הנוצרים פרשו אותו כתיאור האהבה בין ישו 

  הנוצרי לבין הכניסיה ככלת ישו.

קיבל השיר את משמעותו של קשר בין אצל רבי עקיבה במאה השניה 
ילוניים חאלוקים לבין עם ישראל. הוא גינה בתוקף את הפירושים ה

שירת שיר השירים. מאות שנים פירוש ולכן גם בתוקף התנגד לוהארוטים 
לספירה  900לבין  700זה היה דומיננטי. גם בתרגום של שיר השירים בין 

ם כגון סעדיה גאון, ר"שי (שלמה רבני הנ"לוגם בימי ביניים תמכו בפירוש 
  בן יצחק) או למשל ראב"ע (אברהם יבן עזרא).

של הרדר וגיטה פירש פילוסוף הדת  בין היתרבניגוד להבנה החילונית 
היהודי פרנץ רוזנצווייג את שיר השירים כשיר אמיתי המתאר את האהבה 

של אלוקים כלפי האדם כיוון שהוא מדבר אלינו בשפה של שיר אהבה 
. הנפש את האדם וכמו שאלוקים אוהב בגללחילוני. הוא טען שהאדם אוהב 

 .ותהא האנושי הינו הנשמה שאלוקים העיר ואוהב

(Stern der Erlösung. Frankfurt am Main 1988, Seite 222)  

מתישבת ומתהולכת בין בני האדם ובכך שובקבלה מדובר ששכינת אלוקים 
  מגיעים לגעגועי בני האדם להתאחד עם אלוקים.

מיסטיקת הכלה של שיר השירים מופיעה בספרות החוכמה המקראית. 
אין  תקבל דרך הזמנים ומפורשהתשירת שיר השירים הארוטי לסירוגין 

פירושים אין סופיים. כך שהברית עם אלוקים מתבטא באהבת בספורים 
אלוקים, אירוסין ונישואין משתמשת בנבואה סימלית הקשורה לכלה 

ומעמדה. בדברי הימים למשל משתמשים בתמונת הכלה כדי לתאר את 
ות הפאר החדש של ומסביב ישראל לאחר השבת ישראל מתקופת הגלוי

. גם ירושלים מקבלת סטטוס של בת ציון הביתה האפורות על ידי אלוקים
  שהינה הכלה בשיר השירים.

  
מעניין שהמאהב מבקש לא רק לראות פניה של אהובתו אלא גם רוצה 

 שירבמתוקה. גם מאוד מעניין שבעצם לשמוע את קולה שהוא מתאר כ
הכלה פותחת למאהב שלה את הדלת אבל הוא כבר נעלם ושומרים  השירים
חושפים לא רק את פניה אלא . הם ים אותה ומורידים לה את הבורנוסתופס

שנזכר  גם כן לבנות ירושלם. מענין רביםם מיפעהיא פונה גם מכים אותה. ו
גם העיר הכנענית המלכותית טירצה שנהרסה על ידי יהושע. ודווקא העיר 

הנקבה  תוסלה והושמדה מתוארת כיפה. והשם שולמית הינה צורהזו שח
של שלמה ובשמות אלה נמצא השלום. עם כל החידות של הטקסט גם 

רוצה את אהובה כאח שאמה  הבחורההוזכר דבר מאוד משונה שבעצם 
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ודווקא נמצא בתיאורים  הניקה. תמונה שבעצם לא מתאימה לחוקי ישראל

 ות,ת הם אומנם מבחינה גיאוגרפית די דומ. התמונוהאליליים ממסופוטמיה
 הליכת. ואנו מוצאים בשיר כמה פעמים בארץ שונים אזוריםבהרי מדובר 

דמשק, אבל גם אם כיוון ל גפ מירושלים ופעם מסתכלים לדרום מלבנון
במבט ראשון התיאורים דומים רואים בהקדם הבדלים רבים בטקסט עצמו 

עצם שהתיאוריה שמדובר באוסף מבית לבית ולכמה בתים ובכך רואים ב
יכולים להיות אצל עמים  השירים גם מקורבאופן מלאכותי. שירים שמחובר 

חיבר שיר שיש אמדובר בחיברו אותם לאלילים שלהם או אף בהם קדומים ש
 ברור אליה. נראה לי שבסופו של דבר  ולאשה שגעגועיו הלכ מן השירים

זמן מאבדים אחד את אחד את השני ובעצם כל ה מחפשים המאהביםש
. נשאר רק התקווה שבסופו של דבר הם כדי להתחיל את הכל מחדש השני

  .ושלמה באהבתם שתהיה מאושרתו בשלום יהיו מאוחדים
אם נקח תיאור רבי עקיבה אז יש בפני עם ישראל עוד הרבה מה לעשות כדי 

למצוא את היפה בין בנות ירושלים כדי שהיא תחזור להצטרף לאהובתו 
 לקדוש ברוך הוא. 

שמחתי להביא בפניכם מקצת המחשבות, ההסטוריה, המחלוקות, 
א השיר היפהפה הזה ומקווה שזה יבי ,הפירושים והפאר של שיר השירים

  .ולחזור ולקרואו ולעיין בו אתכם להתעסק בעצמכם בטקסט הנפלא הזה

  שבת שלום ומבורך

   פליס רוזנברג

  

  
  

 


