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אמיתי גרוסברגר

הרחבות וחידושים בעקבות מאמרו של יואב ברזלי
קראתי בעניין רב את מאמרו של ברזלי על תפקידו של שלמה בשיר השירים 1.הרעיון המרכזי
במאמר הוא שהאזכורים בשיר השירים של השם 'שלמה' או אזכוריו של תוארו 'המלך' ,יוצרים
הנגדה בין תיאור האהבה התמימה של הדֹוד והרעיה  -לבין תיאור האהבה של המלך בארמונו.
אהבתם של הדֹוד והרעיה מתוארת כאהבה הדדית ,אקטיבית ופשוטה .לעומתם שלמה מתואר
כקשור לנשים רבות ,קשר המתואר בראוותנות רבה ,ובולטת בו הפסיביות של המלך .ברצוני
להמשיך את הרעיון הזה ,ולהרחיבו בשני היבטים .האחד ,שהניגודיות בין תיאור שלמה/המלך
לתיאור הדֹוד איננו מתייחס רק לשלמה ,אלא גם לדוִ ד אביו ,והשני  -שההשוואות אינן מצויות
רק במקומות שבהם מופיעה המילה 'המלך' או 'שלמה' במפורש ,אלא גם במקומות שבהם היא
איננה מופיעה.
המאמר בנוי לפי סדר הפסוקים בספר שיר השירים (חלק א ידון בשיר הפותח את שיר
השירים ,חלק ב בהמשך פרק א' בשיר השירים ,וחלקים ג-ד בשאר המגילה).

א
הפסוקים הראשונים בשיר השירים מהדהדים את דמותו של דוִ ד ,אביו של שלמה .דברי הרעיה
ש'המלך' מביאּה אל 'חדריו' ,השבח שלה ע"י הדֹוד כ'יפה בנשים' ,וכן הביטוי 'אם לא תדעי
לך'  -מהדהדים את סיפור אבישג ,שהובאה אל חדרו 2של המלך דוד:
שיר השירים פרק א'

מלכים א פרק א'

רּוצה ֱה ִביַאנִ י ַה ֶּמ ֶלְך ֲח ָד ָריו
ַאח ֶריָך ּנָ ָ
ָמ ְׁש ֵכנִ י ֲ
וְ ַה ֶּמ ֶלְך ָּדוִ ד זָ ֵקן ָּבא ַּבּיָ ִמים וַ יְ ַכ ֻּסהּו ַּב ְּבגָ ִדים וְ ֹלא
יׁש ִרים
נָ גִ ָילה וְ נִ ְׂש ְמ ָחה ָּבְך נַ זְ ִּכ ָירה ד ֶֹדיָך ִמּיַ יִ ן ֵמ ָ
ֹאמרּו לֹו ֲע ָב ָדיו יְ ַב ְקׁשּו ַלאדֹנִ י ַה ֶּמ ֶלְך
יִ ַחם לֹו .וַ ּי ְ
ֲא ֵהבּוָך (ד)
ּות ִהי לֹו ס ֶֹכנֶ ת
תּולה וְ ָע ְמ ָדה ִל ְפנֵ י ַה ֶּמ ֶלְך ְ
נַ ֲע ָרה ְב ָ
ִאם ֹלא ֵת ְד ִעי ָלְך ַהּיָפָה ּבַּנָׁשִים ְצ ִאי ָלְך ְּב ִע ְק ֵבי
יקָך וְ ַחם ַלאדֹנִ י ַה ֶּמ ֶלְך .וַ יְ ַב ְקׁשּו
וְ ָׁש ְכ ָבה ְב ֵח ֶ
יׁשג
ַהּצֹאן ְּור ִעי ֶאת ּגְ ִדּי ַֹתיִ ְך ַעל ִמ ְׁש ְּכנֹות ָהר ִֹעים (ח) נַעֲָרה יָפ ָה ְּבכֹל ּגְ בּול יִ ְׂש ָר ֵאל וַ ּיִ ְמ ְצאּו ֶאת ֲא ִב ַ
ַהּׁשּונַ ִּמית וַ ּיָ ִבאּו א ָֹתּה ַל ֶּמ ֶלְך .וְ ַהּנַעֲָרה יָפָה עַד
ְמאֹד וַ ְּת ִהי ַל ֶּמ ֶלְך ס ֶֹכנֶ ת וַ ְּת ָׁש ְר ֵתהּו וְ ַה ֶּמ ֶלְך ֹלא
יְ ָד ָעּה (א-ד)

 1י' ברזלי' ,מה זאת אהבה? תפקידו של שלמה המלך בשיר השירים' ,מגדים נט [תשפ"א] ,עמ' .59-41
 2אזכור ה'חדר' בספר מלכים מופיע כשבת שבע הולכת אל חדרו של דוד ומוצאת שם את אבישג" :וַּתָבֹא
מגדים ס"א
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הקשר מתחזק בהמשך המגילה ,שבו מכונה הרעיה פעם אחת בשם 'השולמית'  -שם שמזכיר
ׁשּובי וְ נֶ ֱחזֶ ה ָּבְך ַמה ֶּת ֱחזּו
ׁשּובי ִ
ּׁשּול ִּמית ִ
ׁשּובי ַה ַ
"ׁשּובי ִ
ִ
את כינויה של אבישג ' -השונמית':
3
ּׁשּול ִּמית ִּכ ְמח ַֹלת ַה ַּמ ֲחנָ יִ ם" (שה"ש ז' ,א).
ַּב ַ
לאור רעיונו של ברזלי ,ניתן לומר שגם כאן מוצגת אהבתם של הדֹוד והרעיה" ,היפה
בנשים" (שה"ש א' ,ח) ,כמנוגדת ליחסי דוִ ד ואבישג .היחסים בין דוִ ד לאבישג הם פרקטיים.
אמנם אבישג מובאת אל המלך ,אך מודגש שהוא "לא ידעּה" (מל"א א' ,ד) ,ואין כל תיאור של
קשר נפשי ביניהם .לעומתם הקשר בין הדֹוד לרעיה הוא קשר נפשי עמוק ,השואף להתממש
בקשר פיזי.

ב
ָאה ֵלי ֵק ָדר ִּכ ִיריעֹות
רּוׁש ִָלם ְּכ ֳ
חֹורה ֲאנִ י וְ נָ אוָ ה ְּבנֹות יְ ָ
"ׁש ָ
הרעיה מדמה את עצמה ליריעות שֹלמֹהְ :
ְׁשֹלמֹה" (שה"ש א' ,ה) .הקשר של דימוי זה לחיי שלמה לא מובן ,וקשה לעגן את הצעתו של
ברזלי (עמ'  )57לפסוקים העוסקים בחיי שלמה בספר מלכים .ברצוני לקשור את הביטוי הזה
4
לבקשתו של דוִ ד לבנות בית לארון ה' בספר שמואל ,בה מופיעה המילה הנדירה 'יריעה'.
הרקע לבקשתו של דוד הוא העלאת ארון ברית ה' מקרית יערים לירושלים (שמ"ב פרק ו')
כשמיד לאחר מכן מסופר שדוד שואל/מבקש לבנות בית לה' .ה' נענה בשלילה לבקשת דוד,
"ּכי יִ ְמ ְלאּו יָ ֶמיָך
אך מבטיח לו שבנו (שמאוחר יותר יתברר שהוא שלמה) יבנה את הביתִ :
ַאח ֶריָך ֲא ֶׁשר יֵ ֵצא ִמ ֵּמ ֶעיָך וַ ֲה ִכינ ִֹתי ֶאת ַמ ְמ ַל ְכּתֹו .הּוא יִ ְבנֶ ה
וְ ָׁש ַכ ְב ָּת ֶאת ֲאב ֶֹתיָך וַ ֲה ִקימ ִֹתי ֶאת זַ ְר ֲעָך ֲ
ַּביִ ת ִל ְׁש ִמי( "...שמ"ב ז' ,יב-יג) .עיון בפסוקים מראה שלא רק המילה 'יריעה/ות' מחברת בין
הסיפורים ,אלא גם מילים נוספות:

ַבת ֶׁש ַבע אֶל ַה ֶּמל ְֶך ַה ַחדְָרה וְ ַה ֶּמ ֶלְך זָ ֵקן ְמאֹד וַ ֲאבִיׁשַג הַּׁשּונַּמִית ְמׁשַָרת אֶת ַה ֶּמל ְֶך" (מל"א א' ,טו) .הצירוף
'בוא אל חדר' מופיע בתנ"ך  12פעמים ,ומתוכם רק בעוד שני סיפורים  -שמשון ואמנון  -בהקשר של
אינטימיות זוגית (שופטים ט"ו ,א; ט"ז ,ט ,יב; שמ"ב י"ג ,י) .דוִ ד הוא המלך היחידי שצירוף זה מופיע
אצלו ועליו מתאים לומר 'הביאני המלך חדריו'.
 3על הקשר האפשרי בין 'השולמית' לבין 'השונמית' (בחילופי למנ"ר) כבר הצביעו רבים (ראו למשל בפירושו
של ע' חכם ,דעת מקרא על שיר השירים ,על פסוק זה) .החידוש במאמר זה הוא הוספת קווי הדמיון של
'הביאני המלך חדריו' ,ו'אם לא תדעי לך' ,וכן המשמעות המוצעת לקווי הדמיון הללו.
 4במרבית הופעותיה של המילה ,היא קשורה ליריעות המשכן ( 45מתוך  7 .)54ההופעות הנותרות מופיעות
בהקשרים שונים בישעיהו ,ירמיהו ,חבקוק ותהלים (ישעיהו נ"ד ,ב; ירמיהו ד' ,כ; י' ,כ; מ"ט ,כט; חבקוק
ג' ,ז; תהלים ק"ד ,ב).
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שיר השירים פרק א'

שמואל ב פרק ז'

רּוׁש ִָלם ּכ ְ ָא ֳהל ֵי ֵק ָדר
חֹורה ֲאנִ י וְ נָ אוָ ה ְּבנֹות יְ ָ
ְׁש ָ
ֹאמר ַה ֶּמ ֶלְך ֶאל נָ ָתן ַהּנָ ִביא ְר ֵאה נָ א ָאנ ִֹכי
וַ ּי ֶ
ָאה ָבה נַ ְפ ִׁשי
ּכ ִיִריעֹות ְׁשֹלמֹהַ ...הּגִ ָידה ִּלי ֶׁש ֲ
ֹלהים י ֵֹׁשב ְּבתֹוְך
יֹוׁשב ּבְבֵית אֲָרז ִים וַ ֲארֹון ָה ֱא ִ
ֵ
ֵא ָיכה תְִרעֶה ֵא ָיכה ַּת ְר ִּביץ ַּב ָּצ ֳה ָריִ ם ַׁש ָּל ָמה
ֹלתי
ַהיְִריעָהִּ 5...כי ֹלא יָ ַׁש ְב ִּתי ְּב ַביִ ת ְל ִמּיֹום ַה ֲע ִ
ֶאת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם וְ ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ ה וָ ֶא ְהיֶ ה
ֶא ְהיֶ ה ְּכע ְֹטיָ ה ַעל ֶע ְד ֵרי ֲח ֵב ֶריָךִ .אם ֹלא ֵת ְד ִעי
ָלְך ַהּיָ ָפה ַּבּנָ ִׁשים ְצ ִאי ָלְך ְּב ִע ְק ֵבי ַהּצֹאן ּוְרעִי אֶת ִמ ְת ַה ֵּלְך ּבְאֹהֶל ּובְ ִמׁשְּכ ָןְּ .בכֹל ֲא ֶׁשר ִה ְת ַה ַּל ְכ ִּתי
ַאחד ִׁש ְב ֵטי
ְּב ָכל ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֲה ָד ָבר ִּד ַּב ְר ִּתי ֶאת ַ
ּגְ ִדּי ַֹתיִ ְך ַעל ִמׁשְּכ ְנֹות הָֹרעִים (ה-ח)
יתי ל ְִרעֹות אֶת ַע ִּמי ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל
יִ ְׂש ָר ֵאל ֲא ֶׁשר ִצּוִ ִ
יטנּו קרי]
קֹרֹות ּבָּתֵינּו אֲָרז ִים רחיטנו ַ[ר ִה ֵ
יתם ִלי ֵּבית ֲא ָרזִ ים .וְ ַע ָּתה
ֵלאמֹר ָל ָּמה ֹלא ְבנִ ֶ
רֹותים (יז)
ְּב ִ
ָאמר ה' ְצ ָבאֹות ֲאנִ י
ֹאמר ְל ַע ְב ִּדי ְל ָדוִ ד ּכֹה ַ
ּכֹה ת ַ
ַאחר ַהּצֹאן ִל ְהיֹות נָ גִ יד ַעל
ְל ַק ְח ִּתיָך ִמן ַהּנָ וֶ ה ֵמ ַ
ַע ִּמי ַעל יִ ְׂש ָר ֵאל (ב-ח)

דוִ ד יושב בבית ארזים ומבקש לבנות בית לה' ,שארונו נתון בתוך היריעה .ה' דוחה את בקשתו
בטענה שהוא כבר שנים מהלך באהל ובמשכן ,ושהוא לא ציווה מהרועים את עמו (ביניהם דוִ ד,
רועה הצאן) לבנות לו בית 6.בשיר השירים ,הרעיה מומשלת ל'אהלי קדר 7ויריעות שלמה' ,והיא
מבקשת מהדֹוד שיגיד היכן הוא רועה .חלומה הוא על בית ארזים המשותף לשניהם 8.הדֹוד
9
עונה בשלילה על טענה זו ,שכן מקומו נע ונד ,ביחד עם הצאן ובמשכנות הרועים.
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9

ובדה"י " -וַ ֲארֹון ְּב ִרית ה' ַּת ַחת יְִריעֹות" (דה"א י"ז ,א).
במאמר קצר זה לא אעסוק בשאלה העקרונית האם ה' רצה בית קבע לשבתו (ראו על כך אצל א' שנדרופי,
הדר העולם ,ירושלים תשנ"ח ,עמ'  .)224-188ובכל זאת די ברור מהפסוקים בספר שמואל שמבחינתו של
ה' לא היה שום חיסרון בנדודיו 'באוהל ובמשכן' ,ושהרצון לבנות בית יציב במקום אחד מגיע מדוִ ד.
ייתכן שבשל כך נבחר דווקא הדימוי 'אהלי קדר' ,שכן בני קדר ,הישמעאלים הנודדים (בראשית כ"ה ,יג),
מבטאים בצורה חזקה את הנדודים (ראו ירמיהו מ"ט ,כח-לג) ,והיו מפורסמים ברעיית צאנם (ישעיהו
ס' ,ז; יחזקאל כ"ז ,כא).
רֹותים"
יטנּו קרי] ְּב ִ
אומנם הפסוק על בית הארזים מופיע בלשון רבים " -קֹרֹות ָּב ֵּתינּו ֲא ָרזִ ים רחיטנו ַ[ר ִה ֵ
(שה"ש א' ,יז) ,אולם נראה שמדובר כאן בשאיפה של האישה לבית משותף של שניהם ,כמו שהציע א'
עסיס ,אהבת עולם אהבתיך  -קריאה חדשה בשיר השירים ,תל אביב  ,2009עמ'  249הערה  .25לדעתו:
יטנּו
"האישה ממשיכה ומפתחת את הרעיון של מערכת יחסים קבועה וממוסדת' :קֹרֹות ָּב ֵּתינּו ֲא ָרזִ ים ַר ִה ֵ
רֹותים' (פסוק יז) .עתה היא מדברת על ביתם שלהם ...האישה מבקשת לדבר כאן על שאיפתה לקשר
ְּב ִ
ממושך .ההתייחסות לעצים הגדולים והחזקים ולקורות הבית אינה אלא ביטוי לשאיפתה למיסוד הקשר,
ליציבותו ולחוסנו" (עסיס ,עמ'  .)54-53ואכן ,לאורך שיר השירים הבית מופיע רק בדברי הרעיה אל הדוד,
ובשאיפתה לקשר יציב וחזק ביניהם (א' ,יז; ב' ,ד; ג' ,ד; ח' ,ב ,ז).
בית ארזים  -מופיע רק בדברי דוד בשמ"ב ,בתיאור בניית בית ה' ,ובשיר השירים .משכן  -מופיע במקרא
כמעט תמיד בהקשר למשכן ה' ( 90%מ־ 139ההופעות קשורות לכך  -בעיקר בתורה ,בתהלים ובדברי
הימים).
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לאורך שיר השירים קיים המתח בין הרעיה ,המבקשת למסד את היחסים ,לבין הדֹוד,
שמדגיש את התנועה והשינוי .בעוד הרעיה שואפת ששניהם יגורו יחד בבית ארזים ,להביא
את דודה אל בית אמה ואל בית היין ,ומשתמשת בדימוי של הקרבת הון הבית באהבה (שה"ש
ב' ,ד; ג' ,ד; ח' ,ב ,ז) - 10המילה 'בית' נעדרת מעולם הדימויים של הדֹוד .הדֹוד מדגיש שאין
"צ ִאי ָלְך ְּב ִע ְק ֵבי ַהּצֹאן" (שם א' ,ח) ,הוא מציץ מן
מקומו קבוע אלא הוא נע עם עדרי הצאן ְ -
החרּכים כמו צבי ועופר האיילים (שם ב' ,ט) ,דופק על פתחה של הרעיה ,אך חומק ועובר כאשר
היא פותחת לו (שם ב' ,בו) .המגילה מסתיימת בהזדהות מסוימת של הרעיה עם הדינמיות של
ּדֹודי ְּוד ֵמה ְלָך ִל ְצ ִבי אֹו ְלע ֶֹפר ָהַאּיָ ִלים ַעל ָה ֵרי ְב ָׂש ִמים" (שם ח',
"ּב ַרח ִ
הדֹוד ,והיא קוראת לוְ :
יד) ,ובכך מועבר מסר שהאהבה האמיתית מתבטאת בדינמיות ובהתקדמות אין סופית ,והיא
לעולם אינה עוצרת במקום אחד ,גם אם זה יהיה "בית ארזים" מפואר ככל שיהיה 11.בית הקבע
ששלמה בונה לארון ה' ,משמש כסמל מנוגד לאהבה האמיתית שלעולם אינה מתקבעת אלא
תמיד ממשיכה להתקדם.

ג
התיאורים השונים בספר שיר השירים ,הן של הרעיה ,הן של האהבה בין הרעיה לבין הדֹוד,
והן של הטיולים שברצונם לעשות ,מהדהדים באופן יחידאי לתיאור שריו של דוד ותחומי
אחריותם בדברי הימים ,וכן לתיאור ניצבי שלמה בספר מלכים:
שיר השירים פרקים ב'-ח'

מלכים א פרק ד' ,דברי הימים א פרק כ"ז

ׁשֹוׁשּנַ ת ָה ֲע ָמקִים (ב' ,א)
ֲאנִ י ֲח ַב ֶּצ ֶלת ַהּׁשָרֹון ַ

[ׁש ְר ַטי קרי]
וְ ַעל ַה ָּב ָקר ָהר ִֹעים ּבַּׁשָרֹון שטרי ִ
ַה ָּׁשרֹונִ י וְ ַעל ַה ָּב ָקר ּבָ ֲע ָמקִים ָׁש ָפט ֶּבן ַע ְד ָלי
(דה"א כ"ז ,כט)

ַמה ּיָ פּו ד ַֹדיִ ְך ֲאח ִֹתי ַכ ָּלה ַמה ּטֹבּו ד ַֹדיִ ְך ִמּיַ יִ ן
יח ְׁש ָמנַ יִ ְך ִמ ָּכל ּבְׂשָמִים .נֹפֶת ּתִּטֹפְנ ָה
וְ ֵר ַ
יח
תֹותיִ ְך ַּכ ָּלה ְּד ַבׁש וְ ָח ָלב ַּת ַחת ְלׁשֹונֵ ְך וְ ֵר ַ
ִׂש ְפ ַ
יח ְל ָבנֹון (ד' ,י-יא; ראו גם פרק
ַׂש ְלמ ַֹתיִ ְך ְּכ ֵר ַ
12
ה' ,יג)

ֶּבן ֲא ִבינָ ָדב ָּכל נָפ ַת ּדֹאר ָטפ ַת ַּבת ׁשְֹלמֹה ָהיְ ָתה
ימ ַעץ ְּבנַ ְפ ָּת ִלי ּגַ ם הּוא ָל ַקח ֶאת
ּלֹו ְל ִא ָּׁשהֲ ...א ִח ַ
ּבָׂשְמַת ַּבת ְׁשֹלמֹה ְל ִא ָּׁשה (מל"א ד' ,טו)

 10ראו הערה  8לעיל.
" 11אהבה אמתית היא חיפוש מתמיד של האהובים זה אחרי זה ,חוויה מתמשכת שאין לה סוף .הספר
הסתיים בציפייה להמשך ההתקשרות בין האיש לאישה ,משום שזו דרכה של אהבה אמתית .היא תמיד
שואפת ליותר ,לחיבור גדול יותר ,לקשר עמוק יותר" (עסיס [לעיל ,הערה  ,]7עמ' .)201-200
 12כמו כן ,ישנו דמיון בין שמותיהם של שניים מהניצבים' ,בן אבינדב' ו'עמינדב' ,וכן של מקומות גיאוגרפיים
המשולבים ברשימת הניצבים ,לבין השיר על השולמיתּ" :בֶן ֲאבִינָדָב ָּכל נָ ַפת ּדֹאר ָט ַפת ַּבת ְׁשֹלמֹה ָהיְ ָתה
ּומגִ ּדֹו וְ ָכל ֵּבית ְׁשָאן ֲא ֶׁשר ֵא ֶצל ָצ ְר ַתנָ ה ִמ ַּת ַחת ְליִ זְ ְר ֶעאל ִמ ֵּבית ְׁשָאן ַעד
ּלֹו ְל ִא ָּׁשהַּ .ב ֲענָ א ֶּבן ֲא ִחילּוד ַּת ְענַ ְך ְ
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שיר השירים פרקים ב'-ח'

מלכים א פרק ד' ,דברי הימים א פרק כ"ז

ימה
דֹודי נֵ ֵצא ַה ָּׂש ֶדה נָ ִלינָ ה ַּב ְּכ ָפ ִרים .נַ ְׁש ִּכ ָ
ְל ָכה ִ
לַּכ ְָרמִים נִ ְר ֶאה ִאם ָּפ ְר ָחה ַהּגֶ ֶפן ִּפ ַּתח ַה ְּס ָמ ַדר
ֵהנֵ צּו ָה ִרּמֹונִ ים ָׁשם ֶא ֵּתן ֶאת ּד ַֹדי ָלְך (ז' ,יב-יג)

ּוב ְּכ ָפ ִרים
 ...וְ ַעל ָהא ָֹצרֹות ּבַּׂשָדֶה ֶּב ָע ִרים ַ
ּוב ִּמגְ ָּדלֹות יְ הֹונָ ָתן ֶּבן ֻעּזִ ּיָ הּו ...וְ ַעל ַהּכ ְָרמִים
ַ
ִׁש ְמ ִעי ָה ָר ָמ ִתי( ...דה"א כ"ז ,כה-כז)

רֹועָך ִּכי
חֹותם ַעל זְ ֶ
חֹותם ַעל ִל ֶּבָך ַּכ ָ
ימנִ י ַכ ָ
ִׂש ֵ
יה
ַעּז ָה כ ַ ָּמוֶת ַא ֲהבָה ָק ָׁשה ִכ ְׁשאֹול ִקנְ ָאה ְר ָׁש ֶפ ָ
יּוכלּו
ִר ְׁש ֵּפי ֵאׁש ַׁש ְל ֶה ֶב ְתיָ הַ .מיִ ם ַר ִּבים ֹלא ְ
פּוה אִם
ַאה ָבה ּונְ ָהרֹות ֹלא יִ ְׁש ְט ָ
ְל ַכּבֹות ֶאת ָה ֲ
יִּתֵן אִיׁש אֶת ּכ ָל הֹון ּבֵיתֹו ּבָ ַא ֲהבָה ּבֹוז יָ בּוזּו לֹו
(ח' ,ו-ז)

יאל( ...דה"א
וְ ַעל אֹצְרֹות ַה ֶּמל ְֶך ַעז ְ ָמוֶת ֶּבן ֲע ִד ֵ
כ"ז ,כה)

דומה שהמסר העולה מהשוואה זו הוא שיש יתרון לאהבתם של הדֹוד והרעיה על פני נכסי
המלך .אהבתם העזה כמוות של הדֹוד והרעיה ,שווה יותר מכל אוצרותיו של ַעזְ ָמוֶ ת; הטיולים
המשותפים של בני הזוג במרחבי הארץ עולים בערכם על כל עדריו ושדותיו הרבים של המלך;
ריחּה של הרעיה עדיף בהרבה מהנישואין (הפוליטיים) 13של בנותיו של שלמה.

ד
ישנו דמיון רב בין תיאור כלי המקדש שעשה שלמה ,בייחוד הים ,העמודים יכין ובועז והפרוכת,
לבין שני השירים בהם מתאר הדֹוד את גופה של הרעיה:
שיר השירים פרקים ד'-ז'

מלכים א פרק ז'

ּומ ְד ָּב ֵריְך נָ אוֶ ה ְּכ ֶפ ַלח
ּכ ְחּוט ַהּׁשָנ ִי ִׂש ְפת ַֹתיִ ְך ִ
ּמּודים נְ ח ֶֹׁשת ְׁשמֹנֶ ה ֶע ְׂש ֵרה
וַ ּיָ ַצר ֶאת ְׁשנֵ י ָה ַע ִ
ארְך
ָה ִרּמֹון ַר ָּק ֵתְך ִמ ַּב ַעד ְל ַצ ָּמ ֵתְךְּ .כ ִמגְ ַּדל ָּדוִ יד ַצּוָ ֵ
קֹומת ָה ַעּמּוד ָה ֶא ָחד וְחּוט ְׁש ֵּתים ֶע ְׂש ֵרה
ַאּמה ַ
ָ
ָּבנּוי ְל ַת ְל ִּפּיֹות ֶא ֶלף ַה ָּמגֵ ן ָּתלּוי ָע ָליו ּכֹל ִׁש ְל ֵטי
ַאּמה יָ סֹב ֶאת ָה ַעּמּוד ַהּׁשֵנ ִי ...וְ כ ָֹתרֹת ַעל ְׁשנֵ י
ָ
ּבֹוריםְׁ .שנֵ י ָׁש ַדיִ ְך ִּכ ְׁשנֵ י ֳע ָפ ִרים ְּת ֵ
ַהּגִ ִ
ּמּודים ּגַ ם ִמ ַּמ ַעל ִמ ְּל ֻע ַּמת ַה ֶּב ֶטן ֲא ֶׁשר ְל ֵע ֶבר
אֹומי ְצ ִבּיָ ה ָה ַע ִ
רֹועים ּבַּׁשֹוׁשַּנ ִים (ד' ,ג-ה)
ָה ִ
אתיִ ם ֻט ִרים
[ה ְּׂש ָב ָכה קרי] וְהִָרּמֹונ ִים ָמ ַ
שבכה ַ
ּמּודים
ָס ִביב ַעל ַהּכ ֶֹת ֶרת ַה ֵּׁשנִ ית ...וְ ַעל רֹאׁש ָה ַע ִ
14
ַמ ֲע ֵׂשה ׁשֹוׁשָן( ...טו-כב)

ָאבל מְחֹול ָה ַעד ֵמ ֵע ֶבר ְליָ ְק ֳמ ָעםֲ ...אחִינָדָב ֶּבן ִעּדֹא ַמ ֲחנָיְמָה (מל"א ד' ,יא-יד) ֹ" -לא יָ ַד ְע ִּתי נַ ְפ ִׁשי ָׂש ַמ ְתנִ י
ֵ
ּׁשּול ִּמית ּכ ְִמח ַֹלת ַה ַּמ ֲחנָ יִ םַ .מה
ׁשּובי וְ נֶ ֱחזֶ ה ָּבְך ַמה ֶּת ֱחזּו ַּב ַ
ׁשּובי ִ
ּׁשּול ִּמית ִ
ׁשּובי ַה ַ
ׁשּובי ִ
ַמ ְר ְּכבֹות ַעּמִי נָדִיבִ ...
ָאּמן" (שה"ש ו' ,יב-ז' ,ב).
ּמּוקי יְ ֵר ַכיִ ְך ְּכמֹו ֲח ָל ִאים ַמ ֲע ֵׂשה יְ ֵדי ָ
ּיָ פּו ְפ ָע ַמיִ ְך ַּבּנְ ָע ִלים ּבַת נָדִיב ַח ֵ
 13תודה לאבי מורי על הצעה זה להסבר קווי הדמיון לבנות שלמה הנשואות לניצבים.
 14דמיון נוסף בין העמודים לבין דימוי הרעיה הוא המילה החריגה (בהקשר לעמודים) 'בטן' ,בצד השושנים:
ּמּודים ּגַ ם ִמ ַּמ ַעל
ַאר ַּבע ַאּמֹות .וְ כ ָֹתרֹת ַעל ְׁשנֵ י ָה ַע ִ
אּולם ְ
ּמּודים ַמ ֲע ֵׂשה ׁשּוׁשַן ָּב ָ
"וְ כ ָֹתרֹת ֲא ֶׁשר ַעל רֹאׁש ָה ַע ִ
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שיר השירים פרקים ד'-ז'

מלכים א פרק ז'

ְל ָחיָ ו ַּכ ֲערּוגַ ת ַהּב ֶֹׂשם ִמגְ ְּדלֹות ֶמ ְר ָק ִחים
ׂשִפְתֹותָיו ׁשֹוׁשַּנ ִים נ ְֹטפֹות מֹור ע ֵֹבר (ה' ,יג)

וַ ּיַ ַעׂש ֶאת ַהּיָ ם ...וְ ָע ְביֹו ֶט ַפח ּוׂשְפָתֹו ְּכ ַמ ֲע ֵׂשה
ַאל ַּפיִ ם ַּבת יָ ִכיל (כג-כו)
ׂשְפ ַת ּכֹוס ֶּפ ַרח ׁשֹוׁשָן ְ

ֹאׁשְך ּכָאְַרּגָמָן ֶמ ֶלְך
ֹאׁשְך ָע ַליִ ְך ּכַּכ ְַרמֶל וְ ַד ַּלת ר ֵ
ר ֵ
15
ָאסּור ָּב ְר ָה ִטים (ז' ,ו)

וַ ּיַ ַעׂש ֶאת ַה ָּפר ֶֹכת ְּת ֵכ ֶלת וְאְַרּגָמָן וְכ ְַרמִיל ּובּוץ
רּובים (יד)
וַ ּיַ ַעל ָע ָליו ְּכ ִ

כמו כן ,ישנם קווי דמיון בין תיאורה של הרעיה את הדֹוד לבין תיאור עושרו של שלמה במל"א
פרק י' .קווי הדמיון הם במילים נדירות המופיעות בשני המקומות  -פז/מופז ,תרשישֵׁ ,שן,
וכן בשימוש במילים נפוצות יותר ששילובם בתוך טקסט קצר בשני המקומות  -מלכים ושיר
השירים  -בולט בייחודו:

שיר השירים פרק ה'

מלכים א פרק י'

ּצֹותיו ַּת ְל ַּת ִּלים ְׁשחֹרֹות
ֹראׁשֹו ֶּכ ֶתם ּפ ָז ְקוֻ ָ
וַ ּיַ ַעׂש ַה ֶּמ ֶלְך ִּכ ֵּסא ׁשֵן ּגָ דֹול וַ יְ ַצ ֵּפהּו זָהָב מּופָז.
ּכ ָעֹוֵרב .יָדָיו ּגְ ִל ֵילי 16זָהָב ְמ ֻמ ָּל ִאים ּבַּתְַרׁשִיׁש
ַאח ָריו
ׁשֵׁש ַמ ֲעלֹות ַל ִּכ ֵּסה וְֹראׁש ָעגֹל ַל ִּכ ֵּסה ֵמ ֲ
ֵמ ָעיו ֶע ֶׁשת ׁשֵן ְמ ֻע ֶּל ֶפת ַס ִּפ ִיריםֵ .עינָ יו ְּכיֹונִ ים
ּוׁשנַ יִ ם ֲא ָריֹות
ּומּזֶ ה ֶאל ְמקֹום ַה ָּׁש ֶבת ְ
וְיָדֹת ִמּזֶ ה ִ
יקי ָמיִ ם ר ֲֹחצֹות ֶּב ָח ָלב י ְֹׁשבֹות ַעל
ַעל ֲא ִפ ֵ
עֹ ְמדִים ֵא ֶצל ַהּיָ דֹות ...וַ ּיִ גְ ַּדל ַה ֶּמ ֶלְך ְׁשֹלמֹה ִמּכֹל
ִמ ֵּלאתְ .ל ָחיָ ו ַּכ ֲערּוגַ ת ַהּבֹׂשֶם ִמגְ ְּדלֹות ֶמ ְר ָק ִחים
ָארץ ְלע ֶֹׁשר ְּול ָח ְכ ָמהִּ .כי ֳאנִ י תְַרׁשִיׁש
ַמ ְל ֵכי ָה ֶ
ׁשֹוקיו
ׁשֹוׁשּנִ ים נ ְֹטפֹות מֹור ע ֵֹברָ .
תֹותיו ַ
ִׂש ְפ ָ
ָארץ ְמ ַב ְק ִׁשים ֶאת ְּפנֵ י
ַל ֶּמ ֶלְך ַּבּיָ ם ...וְ ָכל ָה ֶ
עַּמּודֵי ׁשֵׁש ְמיֻ ָּס ִדים ַעל ְ
ַאדנֵ י פ ָז ַמ ְר ֵאהּו ַּכ ְּל ָבנֹון ְׁשֹלמֹה ...וְ ֵה ָּמה ְמ ִב ִאים ִאיׁש ִמנְ ָחתֹו ְּכ ֵלי ֶכ ֶסף
ָּבחּור ּכָאֲָרז ִים (יא-טו)
ּוׂש ָלמֹות וְ נֵ ֶׁשק ּובְׂשָמִים ...וַ ּיִ ֵּתן ַה ֶּמ ֶלְך
ְּוכ ֵלי זָ ָהב ְ
ירּוׁש ִַלם ָּכ ֲא ָבנִ ים וְ ֵאת ָהאֲָרז ִים נָ ַתן
ֶאת ַה ֶּכ ֶסף ִּב ָ
ַּכ ִּׁש ְק ִמים ֲא ֶׁשר ַּב ְּׁש ֵפ ָלה ָלרֹב (ד-כז)

טנ ְֵך ֲע ֵר ַמת
[ה ְּׂש ָב ָכה קרי]( "...מל"א ז' ,כ) ,לעומת בטנה של הרעיהּ" :בִ ְ
ִמ ְּל ֻע ַּמת ַהּבֶטֶן ֲא ֶׁשר ְל ֵע ֶבר שבכה ַ
ִח ִּטים סּוגָ ה ּבַּׁשֹוׁשַּנ ִים" (שה"ש ז' ,ג).
 15פסוק זה מוסבר ע"י ברזלי כחלק מ'פסוקי שלמה'" :החתימה 'מלך אסור ברהטים' אינה חלק מתיאור
השולמית ,אלא תוספת שבאה לבטא את הניגוד בינה לבין המלך .היא מחוללת ,משוחררת וחופשיה ,והוא
למרבה האירוניה כבול (=אסור) לארמונו ,לעיסוקיו ולתשמישיו" (ברזלי ,עמ'  .)59אפשר לטעון שפסוק
זה אינו קשור לשלמה דווקא ,שהרי הוא מתאר 'מלך' בלא ה"א הידיעה ,בניגוד לשאר 'פסוקי שלמה' בשיר
השירים ,בהם הכינויים 'המלך/שלמה' רומזים לאישיות מסוימת .פסוק זה רומז אולי לכך שכל מלך  -ואין
זה משנה איזה מלך בדיוק  -הוא מוגבל ו'אסור ברהטים' ,כחלק מהגדרת תפקידו וכובד עיסוקיו.
"מ ֶלְך ָאסּור ָּב ְר ָה ִטים" רומז דווקא לשלמה
אבל לאור קווי הדמיון שהוצגו בטבלה לפרוכת ,נראה שגם כאן ֶ
שהפרוכת שעשה לפני הדביר ,נרמזת בספר מלכים ובספר דברי הימים בעזרת מילים המתקשרות לעשיית
ימה זָ ָהב ָסגּור וַ יְ ַע ֵּבר ברתיקות ְ[ּב ַרּתּוקֹות קרי]
קשרים  -רתוקות ושרשרות" :וַ יְ ַצף ְׁשֹלמֹה ֶאת ַה ַּביִ ת ִמ ְּפנִ ָ
זָ ָהב ִל ְפנֵ י ַה ְּד ִביר וַ יְ ַצ ֵּפהּו זָ ָהב" (מל"א ו' ,כא); "וַ ּיַ ַעׂש ַׁש ְר ְׁשרֹות ַּב ְּד ִביר וַ ּיִ ֵּתן ַעל רֹאׁש ָה ַע ֻּמ ִדים וַ ּיַ ַעׂש ִרּמֹונִ ים
ֵמָאה וַ ּיִ ֵּתן ַּב ַּׁש ְר ְׁשרֹות" (דה"ב ג' ,טז; להקבלה רתק/אסר השוו נחום ג' ,י  -תהלים קמ"ט ,ח).
 16המילה 'גלילים' מופיעה גם בתיאור הדלתות של שלמה (מל"א ו' ,לד-לה) .לבד משני מקומות אלו ,היא
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גם כאן ,דומה שהמסר העולה מהדמיון בין תיאור הדֹוד והרעיה לבין תיאור עושר שלמה,
נועד להנגיד ביניהם ולהדגיש שבעיני הדֹוד והרעיה ,העושר האמיתי נמצא בבן הזוג ,והאהבה
17
ביניהם ,שווה יותר מאלפי זהב וכסף של המלך.

סיכום
יואב ברזלי הציע שהזיקות בין תיאורי האהבה בשיר השירים לתיאור עושרו וחייו האישיים
של שלמה ,נועדו להראות על דרך הניגוד מהי האהבה הראויה ומהי איננה האהבה הראויה.
במאמרנו מצאנו ביטוי לרעיון זה במקומות נוספים .הצגנו את הניגוד בין מערכת היחסים
של דוד ואבישג ,שיש בה קרבה אך לא אינטימיות ,לבין הקרבה והאהבה בין הדֹוד והרעיה;
הראינו כיצד 'יריעות שלמה' ובית הארזים רומזים לניגוד בין מערכת יחסים הקשורה לבית
קבע ,המיוצגת על ידי שלמה ,לבין הדוד ,המדומה לצבי או לעופר האילים המייצגים מערכת
יחסים שלעולם אינה שוקטת ואינה נחה על השמרים ,אלא תמיד שומרת על התקדמות ועל
דינמיות; ולבסוף ,ראינו כיצד האוהבים רואים זה בזה את חזות הכול ובעיניהם כל הונו של
המלך אינו שווה לאהבה ביניהם.

מופיעה רק עוד פעם אחת ,במגילת אסתר (אסתר א' ,ו).
ַאדנֵ י ָפז ַמ ְר ֵאהּו
"ׁשֹוקיו עַּמּודֵי ֵׁשׁש ְמ ֻי ָּסדִים ַעל ְ
ָ
 17ניתן להוסיף לקווי דמיון אלו את הדמיון לבית יער הלבנון:
ַאּמה ָר ְחּבֹו
ָארּכֹו וַ ֲח ִמ ִּׁשים ָ
ַאּמה ְ
ּכַּלְבָנֹון ָּבחּור ּכָאֲָרז ִים" (שה"ש ה' ,טו); "וַ ּיִ ֶבן ֶאת ֵּבית יַ ַער ַהּלְבָנֹון ֵמָאה ָ
ּמּודיםּ ...ו ְמיֻּסָד ֲא ָבנִ ים יְ ָקרֹות
טּורי עַּמּודֵי אֲָרז ִים ְּוכ ֻרתֹות ֲא ָרזִ ים ַעל ָה ַע ִ
ַאר ָּב ָעה ֵ
קֹומתֹו ַעל ְ
ַאּמה ָ
ֹלׁשים ָ
ּוׁש ִ
ְ
ַאבנֵ י ְׁשמֹנֶ ה ַאּמֹות" (ז' ,ב-י) .כמו כן ,כנגד השימוש היחידאי בשורש על"ה
ַאבנֵ י ֶע ֶׂשר ַאּמֹות וְ ְ
ֲא ָבנִ ים ּגְ דֹלֹות ְ
כדי לתאר את עיטור הבית בתמרים" :וַיַעַל ָעל ָיו ּתִמִֹרים וְ ַׁש ְר ְׁשרֹות" (דה"ב ג ,ה) ,וכן תיאור אחיזת הבית
בעצים" :וַּיֶ ֱאחֹז ֶאת ַה ַּביִ ת ַּב ֲע ֵצי ֲא ָרזִ ים" (מל"א ו' ,י) מקביל להמשלת הרעיה לתמר ,שהדוד מבקש לעלות
"ָאמ ְר ִּתי ֶא ֱעל ֶה בְתָמָר אֹ ֲחז ָה ְּב ַסנְ ִסּנָ יו" (שה"ש ז' ,ט) .כמו כן ,כנגד בית המקדש ,שיש בו
בו ולאחוז בוַ :
טּורי ִצּצִים" (מל"א ו ,יח) ,שהם ,לפי
ּופ ֵ
"מ ְק ַל ַעת ְּפ ָק ִעים ְ
רימונים (מל"א ז' ,יח) ,פרחים (מל"א ז' ,כו) ,ו ִ
הפירוש המקובל ,פרחים (ראו רש"י על אתר) ,מתארת הרעיה את אהבתם הקשורה ללבלוב הפרחים:
ימה ַל ְּכ ָר ִמים נִ ְר ֶאה ִאם ּפ ְָרחָה ַהּגֶ ֶפן ִּפ ַּתח ַה ְּס ָמ ַדר ֵהנ ֵצּו הִָרּמֹונ ִים ָׁשם ֶא ֵּתן ֶאת ּד ַֹדי ָלְך" (שה"ש ז' ,יג).
"נַ ְׁש ִּכ ָ
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