
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 לדִוד 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 דִוד, 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 חדרו2 של המלך דוד:

מלכים א פרק א'שיר השירים פרק א'

ָמְׁשֵכִני ַאֲחֶריָך ָּנרּוָצה ֱהִביַאִני ַהֶּמֶלְך ֲחָדָריו 
ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה ָּבְך ַנְזִּכיָרה דֶֹדיָך ִמַּיִין ֵמיָׁשִרים 

ֲאֵהבּוָך )ד( 
ִאם ֹלא ֵתְדִעי ָלְך ַהּיָפָה ּבַּנָׁשִים ְצִאי ָלְך ְּבִעְקֵבי 

ַהּצֹאן ּוְרִעי ֶאת ְּגִדּיַֹתִיְך ַעל ִמְׁשְּכנֹות ָהרִֹעים )ח(

ְוַהֶּמֶלְך ָּדִוד ָזֵקן ָּבא ַּבָּיִמים ַוְיַכֻּסהּו ַּבְּבָגִדים ְוֹלא 
ִיַחם לֹו. ַוּיֹאְמרּו לֹו ֲעָבָדיו ְיַבְקׁשּו ַלאדִֹני ַהֶּמֶלְך 

ַנֲעָרה ְבתּוָלה ְוָעְמָדה ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך ּוְתִהי לֹו סֶֹכֶנת 
ְוָׁשְכָבה ְבֵחיֶקָך ְוַחם ַלאדִֹני ַהֶּמֶלְך. ַוְיַבְקׁשּו 

נֲַעָרה יָפָה ְּבכֹל ְּגבּול ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְמְצאּו ֶאת ֲאִביַׁשג 
ַהּׁשּוַנִּמית ַוָּיִבאּו אָֹתּה ַלֶּמֶלְך. וְַהּנֲַעָרה יָפָה ַעד 
ְמאֹד ַוְּתִהי ַלֶּמֶלְך סֶֹכֶנת ַוְּתָׁשְרֵתהּו ְוַהֶּמֶלְך ֹלא 

ְיָדָעּה )א-ד(

י' ברזלי, 'מה זאת אהבה? תפקידו של שלמה המלך בשיר השירים', מגדים נט ]תשפ"א[, עמ' 59-41.  1
אזכור ה'חדר' בספר מלכים מופיע כשבת שבע הולכת אל חדרו של דוד ומוצאת שם את אבישג: "וַּתָבֹא   2

[1]
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הקשר מתחזק בהמשך המגילה, שבו מכונה הרעיה פעם אחת בשם 'השולמית' - שם שמזכיר 
ֶּתֱחזּו  ַמה  ָּבְך  ְוֶנֱחֶזה  ׁשּוִבי  ׁשּוִבי  ַהּׁשּוַלִּמית  ׁשּוִבי  "ׁשּוִבי  'השונמית':   - אבישג  של  כינויה  את 

א(.3 ז',  )שה"ש  ַהַּמֲחָנִים"  ִּכְמחַֹלת  ַּבּׁשּוַלִּמית 
"היפה  והרעיה,  הדֹוד  של  אהבתם  מוצגת  כאן  שגם  לומר  ניתן  ברזלי,  של  רעיונו  לאור 
בנשים" )שה"ש א', ח(, כמנוגדת ליחסי דִוד ואבישג. היחסים בין דִוד 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 

פיזי. בקשר 

ב
ם ְּכָאֳהֵלי ֵקָדר ִּכיִריעֹות  הרעיה מדמה את עצמה ליריעות שֹלמֹה: "ְׁשחֹוָרה ֲאִני ְוָנאָוה ְּבנֹות ְירּוָׁשָלִ
ְׁשֹלמֹה" )שה"ש א', ה(. הקשר של דימוי זה לחיי שלמה לא מובן, וקשה לעגן את הצעתו של 
ברזלי )עמ' 57( לפסוקים העוסקים בחיי שלמה בספר מלכים. ברצוני לקשור את הביטוי הזה 
'יריעה'.4  הנדירה  המילה  מופיעה  בה  שמואל,  בספר  ה'  לארון  בית  לבנות  דִוד  של  לבקשתו 
ו'(  יערים לירושלים )שמ"ב פרק  הרקע לבקשתו של דוד הוא העלאת ארון ברית ה' מקרית 
כשמיד לאחר מכן מסופר שדוד שואל/מבקש לבנות בית לה'. ה' נענה בשלילה לבקשת דוד, 
ָיֶמיָך  ִיְמְלאּו  "ִּכי  הבית:  את  יבנה  שלמה(  שהוא  יתברר  יותר  )שמאוחר  לו שבנו  מבטיח  אך 
ְוָׁשַכְבָּת ֶאת ֲאבֶֹתיָך ַוֲהִקימִֹתי ֶאת ַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ֲאֶׁשר ֵיֵצא ִמֵּמֶעיָך ַוֲהִכינִֹתי ֶאת ַמְמַלְכּתֹו. הּוא ִיְבֶנה 
ַּבִית ִלְׁשִמי..." )שמ"ב ז', יב-יג(. עיון בפסוקים מראה שלא רק המילה 'יריעה/ות' מחברת בין 

הסיפורים, אלא גם מילים נוספות:

ַבת ֶׁשַבע ֶאל ַהֶּמלְֶך ַהַחְדָרה ְוַהֶּמֶלְך ָזֵקן ְמאֹד וֲַאבִיׁשַג ַהּׁשּונִַּמית ְמׁשַָרת ֶאת ַהֶּמלְֶך" )מל"א א', טו(. הצירוף 
'בוא אל חדר' מופיע בתנ"ך 12 פעמים, ומתוכם רק בעוד שני סיפורים - שמשון ואמנון - בהקשר של 
אינטימיות זוגית )שופטים ט"ו, א; ט"ז, ט, יב; שמ"ב י"ג, י(. דִוד הוא המלך היחידי שצירוף זה מופיע 

אצלו ועליו מתאים לומר 'הביאני המלך חדריו'.
על הקשר האפשרי בין 'השולמית' לבין 'השונמית' )בחילופי למנ"ר( כבר הצביעו רבים )ראו למשל בפירושו   3
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.
במרבית הופעותיה של המילה, היא קשורה ליריעות המשכן )45 מתוך 54(. 7 ההופעות הנותרות מופיעות   4
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(.

]2[ הרחבות וחידושים בעקבות מאמרו של יואב ברזלי
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שמואל ב פרק ז'שיר השירים פרק א'

ם ּכְָאֳהלֵי ֵקָדר  ְׁשחֹוָרה ֲאִני ְוָנאָוה ְּבנֹות ְירּוָׁשָלִ
ּכִיִריעֹות ְׁשֹלמֹה... ַהִּגיָדה ִּלי ֶׁשָאֲהָבה ַנְפִׁשי 
ֵאיָכה תְִרֶעה ֵאיָכה ַּתְרִּביץ ַּבָּצֳהָרִים ַׁשָּלָמה 

ֶאְהֶיה ְּכעְֹטָיה ַעל ֶעְדֵרי ֲחֵבֶריָך. ִאם ֹלא ֵתְדִעי 
ָלְך ַהָּיָפה ַּבָּנִׁשים ְצִאי ָלְך ְּבִעְקֵבי ַהּצֹאן ּוְרִעי ֶאת 

ְּגִדּיַֹתִיְך ַעל ִמׁשְּכְנֹות ָהֹרִעים )ה-ח(
קֹרֹות ּבָּתֵינּו ֲאָרזִים רחיטנו ]ַרִהיֵטנּו קרי[ 

ְּברֹוִתים )יז(

ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ֶאל ָנָתן ַהָּנִביא ְרֵאה ָנא ָאנִֹכי 
יֹוֵׁשב ּבְבֵית ֲאָרזִים ַוֲארֹון ָהֱאֹלִהים יֵֹׁשב ְּבתֹוְך 
ַהיְִריָעה...5 ִּכי ֹלא ָיַׁשְבִּתי ְּבַבִית ְלִמּיֹום ַהֲעֹלִתי 

ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים ְוַעד ַהּיֹום ַהֶּזה ָוֶאְהֶיה 
ִמְתַהֵּלְך ּבְאֶֹהל ּובְִמׁשְּכָן. ְּבכֹל ֲאֶׁשר ִהְתַהַּלְכִּתי 

ְּבָכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲהָדָבר ִּדַּבְרִּתי ֶאת ַאַחד ִׁשְבֵטי 
ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִצִּויִתי לְִרעֹות ֶאת ַעִּמי ֶאת ִיְׂשָרֵאל 

ֵלאמֹר ָלָּמה ֹלא ְבִניֶתם ִלי ֵּבית ֲאָרִזים. ְוַעָּתה 
ּכֹה תֹאַמר ְלַעְבִּדי ְלָדִוד ּכֹה ָאַמר ה' ְצָבאֹות ֲאִני 
ְלַקְחִּתיָך ִמן ַהָּנֶוה ֵמַאַחר ַהּצֹאן ִלְהיֹות ָנִגיד ַעל 

ַעִּמי ַעל ִיְׂשָרֵאל )ב-ח(

דִוד 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 דִוד, 
רועה הצאן( לבנות לו בית.6 בשיר השירים, הרעיה מומשלת ל'אהלי קדר7 ויריעות שלמה', והיא 
בית ארזים המשותף לשניהם.8 הדֹוד  רועה. חלומה הוא על  מבקשת מהדֹוד שיגיד היכן הוא 

עונה בשלילה על טענה זו, שכן מקומו נע ונד, ביחד עם הצאן ובמשכנות הרועים.9

ובדה"י - "ַוֲארֹון ְּבִרית ה' ַּתַחת יְִריעֹות" )דה"א י"ז, א(.  5
במאמר קצר זה לא אעסוק בשאלה העקרונית האם ה' רצה בית קבע לשבתו )ראו על כך אצל א' שנדרופי,   6
הדר העולם, ירושלים תשנ"ח, עמ' 224-188(. ובכל זאת די ברור מהפסוקים בספר שמואל שמבחינתו של 

ה' לא היה שום חיסרון בנדודיו 'באוהל ובמשכן', ושהרצון לבנות בית יציב במקום אחד מגיע מדִוד.
ייתכן שבשל כך נבחר דווקא הדימוי 'אהלי קדר', שכן בני קדר, הישמעאלים הנודדים )בראשית כ"ה, יג(,   7
מבטאים בצורה חזקה את הנדודים )ראו ירמיהו מ"ט, כח-לג(, והיו מפורסמים ברעיית צאנם )ישעיהו 

ס', ז; יחזקאל כ"ז, כא(.
אומנם הפסוק על בית הארזים מופיע בלשון רבים - "קֹרֹות ָּבֵּתינּו ֲאָרִזים רחיטנו ]ַרִהיֵטנּו קרי[ ְּברֹוִתים"   8
)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 2009, עמ' 249 הערה 25. לדעתו: 
"האישה ממשיכה ומפתחת את הרעיון של מערכת יחסים קבועה וממוסדת: 'קֹרֹות ָּבֵּתינּו ֲאָרִזים ַרִהיֵטנּו 
ְּברֹוִתים' )פסוק יז(. עתה היא מדברת על ביתם שלהם... האישה מבקשת לדבר כאן על שאיפתה לקשר 
ממושך. ההתייחסות לעצים הגדולים והחזקים ולקורות הבית אינה אלא ביטוי לשאיפתה למיסוד הקשר, 
ליציבותו ולחוסנו" )עסיס, עמ' 54-53(. ואכן, 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   9
כמעט תמיד בהקשר למשכן ה' )90% מ־139 ההופעות קשורות לכך - בעיקר בתורה, בתהלים ובדברי 

הימים(.

אמיתי גרוסברגר]3[
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הדֹוד,  היחסים, לבין  את  למסד  המבקשת  הרעיה,  בין  המתח  קיים  השירים  שיר  לאורך 
בבית ארזים, להביא  שמדגיש את התנועה והשינוי. בעוד הרעיה שואפת ששניהם יגורו יחד 
את דודה אל בית אמה ואל בית היין, ומשתמשת בדימוי של הקרבת הון הבית באהבה )שה"ש 
ב', ד; ג', ד; ח', ב, ז(10 - המילה 'בית' נעדרת מעולם הדימויים של הדֹוד. הדֹוד מדגיש שאין 
מקומו קבוע אלא הוא נע עם עדרי הצאן - "ְצִאי ָלְך ְּבִעְקֵבי ַהּצֹאן" )שם א', ח(, הוא מציץ מן 
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 
הדֹוד, והיא קוראת לו: "ְּבַרח ּדֹוִדי ּוְדֵמה ְלָך ִלְצִבי אֹו ְלעֶֹפר ָהַאָּיִלים ַעל ָהֵרי ְבָׂשִמים" )שם ח', 
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, 
ותחומי  דוד  של  שריו  לתיאור  יחידאי  באופן  מהדהדים  לעשות,  הטיולים שברצונם  של  והן 

ניצבי שלמה בספר מלכים: לתיאור  וכן  הימים,  בדברי  אחריותם 

מלכים א פרק ד', דברי הימים א פרק כ"זשיר השירים פרקים ב'-ח'

ְוַעל ַהָּבָקר ָהרִֹעים ּבַּׁשָרֹון שטרי ]ִׁשְרַטי קרי[ ֲאִני ֲחַבֶּצֶלת ַהּׁשָרֹון ׁשֹוַׁשַּנת ָהֲעָמִקים )ב', א(
ַהָּׁשרֹוִני ְוַעל ַהָּבָקר ּבֲָעָמִקים ָׁשָפט ֶּבן ַעְדָלי 

)דה"א כ"ז, כט(

ַמה ָּיפּו דַֹדִיְך ֲאחִֹתי ַכָּלה ַמה ּטֹבּו דַֹדִיְך ִמַּיִין 
ְוֵריַח ְׁשָמַנִיְך ִמָּכל ּבְׂשִָמים. נֹפֶת ּתִּטֹפְנָה 

ִׂשְפתֹוַתִיְך ַּכָּלה ְּדַבׁש ְוָחָלב ַּתַחת ְלׁשֹוֵנְך ְוֵריַח 
ַׂשְלמַֹתִיְך ְּכֵריַח ְלָבנֹון )ד', י-יא; ראו גם פרק 

ה', יג(12

ֶּבן ֲאִביָנָדב ָּכל נָפַת ּדֹאר ָטפַת ַּבת ׁשְֹלמֹה ָהְיָתה 
ּלֹו ְלִאָּׁשה... ֲאִחיַמַעץ ְּבַנְפָּתִלי ַּגם הּוא ָלַקח ֶאת 

ּבָׂשְַמת ַּבת ְׁשֹלמֹה ְלִאָּׁשה )מל"א ד', טו(

ראו הערה 8 לעיל.  10
"אהבה אמתית היא חיפוש מתמיד של האהובים זה אחרי זה, חוויה מתמשכת שאין לה סוף. הספר   11
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 7[, עמ' 201-200(.
כמו כן, ישנו דמיון בין שמותיהם של שניים מהניצבים, 'בן אבינדב' ו'עמינדב', וכן של מקומות גיאוגרפיים   12
המשולבים ברשימת הניצבים, לבין השיר על השולמית: "ּבֶן ֲאבִינָָדב ָּכל ָנַפת ּדֹאר ָטַפת ַּבת ְׁשֹלמֹה ָהְיָתה 
ּלֹו ְלִאָּׁשה. ַּבֲעָנא ֶּבן ֲאִחילּוד ַּתְעַנְך ּוְמִגּדֹו ְוָכל ֵּבית ְׁשָאן ֲאֶׁשר ֵאֶצל ָצְרַתָנה ִמַּתַחת ְלִיְזְרֶעאל ִמֵּבית ְׁשָאן ַעד 

]4[ הרחבות וחידושים בעקבות מאמרו של יואב ברזלי
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מלכים א פרק ד', דברי הימים א פרק כ"זשיר השירים פרקים ב'-ח'

ְלָכה דֹוִדי ֵנֵצא ַהָּׂשֶדה ָנִליָנה ַּבְּכָפִרים. ַנְׁשִּכיָמה 
לַּכְָרִמים ִנְרֶאה ִאם ָּפְרָחה ַהֶּגֶפן ִּפַּתח ַהְּסָמַדר 

ֵהֵנצּו ָהִרּמֹוִנים ָׁשם ֶאֵּתן ֶאת ּדַֹדי ָלְך )ז', יב-יג(

... ְוַעל ָהאָֹצרֹות ּבַּׂשֶָדה ֶּבָעִרים ּוַבְּכָפִרים 
ּוַבִּמְגָּדלֹות ְיהֹוָנָתן ֶּבן ֻעִּזָּיהּו... ְוַעל ַהּכְָרִמים 

ִׁשְמִעי ָהָרָמִתי... )דה"א כ"ז, כה-כז(

ִׂשיֵמִני ַכחֹוָתם ַעל ִלֶּבָך ַּכחֹוָתם ַעל ְזרֹוֶעָך ִּכי 
ַעּזָה כַָּמוֶת ַאֲהבָה ָקָׁשה ִכְׁשאֹול ִקְנָאה ְרָׁשֶפיָה 

ִרְׁשֵּפי ֵאׁש ַׁשְלֶהֶבְתָיה. ַמִים ַרִּבים ֹלא יּוְכלּו 
ְלַכּבֹות ֶאת ָהַאֲהָבה ּוְנָהרֹות ֹלא ִיְׁשְטפּוָה ִאם 

יִּתֵן ִאיׁש ֶאת ּכָל הֹון ּבֵיתֹו ּבַָאֲהבָה ּבֹוז ָיבּוזּו לֹו 
)ח', ו-ז(

ְוַעל אְֹצרֹות ַהֶּמלְֶך ַעזְָמוֶת ֶּבן ֲעִדיֵאל... )דה"א 
כ"ז, כה(

זו הוא שיש יתרון לאהבתם של הדֹוד והרעיה על פני נכסי  דומה שהמסר העולה מהשוואה 
המלך. אהבתם העזה כמוות של הדֹוד והרעיה, שווה יותר מכל אוצרותיו של ַעְזָמֶות; הטיולים 
המשותפים של בני הזוג במרחבי הארץ עולים בערכם על כל עדריו ושדותיו הרבים של המלך; 

ריחּה של הרעיה עדיף בהרבה מהנישואין )הפוליטיים(13 של 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:

מלכים א פרק ז'שיר השירים פרקים ד'-ז'

ּכְחּוט ַהּׁשָנִי ִׂשְפתַֹתִיְך ּוִמְדָּבֵריְך ָנאֶוה ְּכֶפַלח 
ָהִרּמֹון ַרָּקֵתְך ִמַּבַעד ְלַצָּמֵתְך. ְּכִמְגַּדל ָּדִויד ַצָּואֵרְך 

ָּבנּוי ְלַתְלִּפּיֹות ֶאֶלף ַהָּמֵגן ָּתלּוי ָעָליו ּכֹל ִׁשְלֵטי 
ַהִּגּבֹוִרים. ְׁשֵני ָׁשַדִיְך ִּכְׁשֵני ֳעָפִרים ְּתאֹוֵמי ְצִבָּיה 

ָהרֹוִעים ּבַּׁשֹוׁשַּנִים )ד', ג-ה(

ַוָּיַצר ֶאת ְׁשֵני ָהַעּמּוִדים ְנחֶֹׁשת ְׁשמֶֹנה ֶעְׂשֵרה 
ַאָּמה קֹוַמת ָהַעּמּוד ָהֶאָחד וְחּוט ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה 
ַאָּמה ָיסֹב ֶאת ָהַעּמּוד ַהּׁשֵנִי... ְוכָֹתרֹת ַעל ְׁשֵני 

ָהַעּמּוִדים ַּגם ִמַּמַעל ִמְּלֻעַּמת ַהֶּבֶטן ֲאֶׁשר ְלֵעֶבר 
שבכה ]ַהְּׂשָבָכה קרי[ וְָהִרּמֹונִים ָמאַתִים ֻטִרים 

ָסִביב ַעל ַהּכֶֹתֶרת ַהֵּׁשִנית... ְוַעל רֹאׁש ָהַעּמּוִדים 
ַמֲעֵׂשה ׁשֹוׁשָן... )טו-כב(14

ָאֵבל ְמחֹולָה ַעד ֵמֵעֶבר ְלָיְקֳמָעם... ֲאִחינָָדב ֶּבן ִעּדֹא ַמֲחנָיְָמה )מל"א ד', יא-יד( - "ֹלא ָיַדְעִּתי ַנְפִׁשי ָׂשַמְתִני 
ַמְרְּכבֹות ַעִּמי נִָדיב... ׁשּוִבי ׁשּוִבי ַהּׁשּוַלִּמית ׁשּוִבי ׁשּוִבי ְוֶנֱחֶזה ָּבְך ַמה ֶּתֱחזּו ַּבּׁשּוַלִּמית ִּכְמחַֹלת ַהַּמֲחָנִים. ַמה 

ָּיפּו ְפָעַמִיְך ַּבְּנָעִלים ּבַת נִָדיב ַחּמּוֵקי ְיֵרַכִיְך ְּכמֹו ֲחָלִאים ַמֲעֵׂשה ְיֵדי ָאָּמן" )שה"ש ו', יב-ז', ב(.
תודה לאבי מורי על הצעה זה להסבר קווי הדמיון לבנות שלמה הנשואות לניצבים.  13

דמיון נוסף בין העמודים לבין דימוי הרעיה הוא המילה החריגה )בהקשר לעמודים( 'בטן', בצד השושנים:   14
"ְוכָֹתרֹת ֲאֶׁשר ַעל רֹאׁש ָהַעּמּוִדים ַמֲעֵׂשה ׁשּוׁשַן ָּבאּוָלם ַאְרַּבע ַאּמֹות. ְוכָֹתרֹת ַעל ְׁשֵני ָהַעּמּוִדים ַּגם ִמַּמַעל 

אמיתי גרוסברגר]5[
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מלכים א פרק ז'שיר השירים פרקים ד'-ז'

ְלָחָיו ַּכֲערּוַגת ַהּבֶֹׂשם ִמְגְּדלֹות ֶמְרָקִחים 
ׂשִפְתֹותָיו ׁשֹוׁשַּנִים נְֹטפֹות מֹור עֵֹבר )ה', יג(

ַוַּיַעׂש ֶאת ַהָּים... ְוָעְביֹו ֶטַפח ּוׂשְפָתֹו ְּכַמֲעֵׂשה 
ׂשְפַת ּכֹוס ֶּפַרח ׁשֹוׁשָן ַאְלַּפִים ַּבת ָיִכיל )כג-כו(

רֹאֵׁשְך ָעַלִיְך ּכַּכְַרֶמל ְוַדַּלת רֹאֵׁשְך ּכַָאְרּגָָמן ֶמֶלְך 
ָאסּור ָּבְרָהִטים )ז', ו( 15

ַוַּיַעׂש ֶאת ַהָּפרֶֹכת ְּתֵכֶלת וְַאְרּגָָמן וְכְַרִמיל ּובּוץ 
ַוַּיַעל ָעָליו ְּכרּוִבים )יד(

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

השירים - בולט בייחודו:

מלכים א פרק י'שיר השירים פרק ה'

ֹראׁשֹו ֶּכֶתם ּפָז ְקֻוּצֹוָתיו ַּתְלַּתִּלים ְׁשחֹרֹות 
ּכָעֹוֵרב. יָָדיו ְּגִליֵלי16 זָָהב ְמֻמָּלִאים ּבַּתְַרׁשִיׁש 

ֵמָעיו ֶעֶׁשת ׁשֵן ְמֻעֶּלֶפת ַסִּפיִרים. ֵעיָניו ְּכיֹוִנים 
ַעל ֲאִפיֵקי ָמִים רֲֹחצֹות ֶּבָחָלב יְֹׁשבֹות ַעל 

ִמֵּלאת. ְלָחָיו ַּכֲערּוַגת ַהּבֹׂשֶם ִמְגְּדלֹות ֶמְרָקִחים 
ִׂשְפתֹוָתיו ׁשֹוַׁשִּנים נְֹטפֹות מֹור עֵֹבר. ׁשֹוָקיו 

ַעּמּוֵדי ׁשֵׁש ְמֻיָּסִדים ַעל ַאְדֵני פָז ַמְרֵאהּו ַּכְּלָבנֹון 
ָּבחּור ּכֲָאָרזִים )יא-טו(

ַוַּיַעׂש ַהֶּמֶלְך ִּכֵּסא ׁשֵן ָּגדֹול ַוְיַצֵּפהּו זָָהב מּופָז. 
ׁשֵׁש ַמֲעלֹות ַלִּכֵּסה וְֹראׁש ָעגֹל ַלִּכֵּסה ֵמַאֲחָריו 

וְיָדֹת ִמֶּזה ּוִמֶּזה ֶאל ְמקֹום ַהָּׁשֶבת ּוְׁשַנִים ֲאָריֹות 
עְֹמִדים ֵאֶצל ַהָּידֹות... ַוִּיְגַּדל ַהֶּמֶלְך ְׁשֹלמֹה ִמּכֹל 

ַמְלֵכי ָהָאֶרץ ְלעֶֹׁשר ּוְלָחְכָמה. ִּכי ֳאִני תְַרׁשִיׁש 
ַלֶּמֶלְך ַּבָּים... ְוָכל ָהָאֶרץ ְמַבְקִׁשים ֶאת ְּפֵני 

ְׁשֹלמֹה... ְוֵהָּמה ְמִבִאים ִאיׁש ִמְנָחתֹו ְּכֵלי ֶכֶסף 
ּוְכֵלי ָזָהב ּוְׂשָלמֹות ְוֵנֶׁשק ּובְׂשִָמים... ַוִּיֵּתן ַהֶּמֶלְך 
ם ָּכֲאָבִנים ְוֵאת ָהֲאָרזִים ָנַתן  ֶאת ַהֶּכֶסף ִּבירּוָׁשַלִ

ַּכִּׁשְקִמים ֲאֶׁשר ַּבְּׁשֵפָלה ָלרֹב )ד-כז(

ִמְּלֻעַּמת ַהּבֶֶטן ֲאֶׁשר ְלֵעֶבר שבכה ]ַהְּׂשָבָכה קרי[..." )מל"א ז', כ(, לעומת בטנה של הרעיה: "ּבְִטנְֵך ֲעֵרַמת 
ִחִּטים סּוָגה ּבַּׁשֹוׁשַּנִים" )שה"ש ז', ג(.

פסוק זה מוסבר ע"י ברזלי כחלק מ'פסוקי שלמה': "החתימה 'מלך אסור ברהטים' אינה חלק מתיאור   15
השולמית, אלא תוספת שבאה לבטא את הניגוד בינה לבין המלך. היא מחוללת, משוחררת וחופשיה, והוא 
למרבה האירוניה כבול )=אסור( לארמונו, לעיסוקיו ולתשמישיו" )ברזלי, עמ' 59(. אפשר 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. 
אבל לאור קווי הדמיון שהוצגו בטבלה לפרוכת, נראה שגם כאן "ֶמֶלְך ָאסּור ָּבְרָהִטים" רומז דווקא לשלמה 
שהפרוכת שעשה לפני הדביר, נרמזת בספר מלכים ובספר דברי הימים בעזרת מילים המתקשרות לעשיית 
קשרים - רתוקות ושרשרות: "ַוְיַצף ְׁשֹלמֹה ֶאת ַהַּבִית ִמְּפִניָמה ָזָהב ָסגּור ַוְיַעֵּבר ברתיקות ]ְּבַרּתּוקֹות קרי[ 
ָזָהב ִלְפֵני ַהְּדִביר ַוְיַצֵּפהּו ָזָהב" )מל"א ו', כא(; "ַוַּיַעׂש ַׁשְרְׁשרֹות ַּבְּדִביר ַוִּיֵּתן ַעל רֹאׁש ָהַעֻּמִדים ַוַּיַעׂש ִרּמֹוִנים 

ֵמָאה ַוִּיֵּתן ַּבַּׁשְרְׁשרֹות" )דה"ב ג', טז; להקבלה רתק/אסר השוו נחום ג', י - תהלים קמ"ט, ח(.
המילה 'גלילים' מופיעה גם בתיאור הדלתות של שלמה )מל"א ו', לד-לה(. לבד משני מקומות אלו, היא   16

]6[ הרחבות וחידושים בעקבות מאמרו של יואב ברזלי
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שלמה,  עושר  תיאור  והרעיה לבין  הדֹוד  תיאור  בין  מהדמיון  העולה  שהמסר  דומה  כאן,  גם 
נועד להנגיד ביניהם ולהדגיש שבעיני הדֹוד והרעיה, העושר האמיתי נמצא בבן הזוג, והאהבה 

ביניהם, שווה יותר מאלפי זהב וכסף של המלך.17

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. 
היחסים  בין מערכת  הניגוד  הצגנו את  נוספים.  במקומות  זה  לרעיון  ביטוי  מצאנו  במאמרנו 
של דוד ואבישג, שיש בה קרבה אך לא אינטימיות, לבין הקרבה והאהבה בין הדֹוד והרעיה; 
'יריעות שלמה' ובית הארזים רומזים לניגוד בין מערכת יחסים הקשורה לבית  הראינו כיצד 
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(.
ניתן להוסיף לקווי דמיון אלו את הדמיון לבית יער הלבנון: "ׁשֹוָקיו ַעּמּוֵדי ֵׁשׁש ְמֻיָּסִדים ַעל ַאְדֵני ָפז ַמְרֵאהּו   17
ּכַּלְבָנֹון ָּבחּור ּכֲָאָרזִים" )שה"ש ה', טו(; "ַוִּיֶבן ֶאת ֵּבית ַיַער ַהּלְבָנֹון ֵמָאה ַאָּמה ָאְרּכֹו ַוֲחִמִּׁשים ַאָּמה ָרְחּבֹו 
ּוְׁשֹלִׁשים ַאָּמה קֹוָמתֹו ַעל ַאְרָּבָעה טּוֵרי ַעּמּוֵדי ֲאָרזִים ּוְכֻרתֹות ֲאָרִזים ַעל ָהַעּמּוִדים... ּוְמיָֻּסד ֲאָבִנים ְיָקרֹות 
ֲאָבִנים ְּגדֹלֹות ַאְבֵני ֶעֶׂשר ַאּמֹות ְוַאְבֵני ְׁשמֶֹנה ַאּמֹות" )ז', ב-י(. כמו כן, כנגד השימוש היחידאי בשורש על"ה 
כדי לתאר את עיטור הבית בתמרים: "וַיַַעל ָעלָיו ּתִמִֹרים ְוַׁשְרְׁשרֹות" )דה"ב ג, ה(, וכן תיאור אחיזת הבית 
בעצים: "וַּיֱֶאחֹז ֶאת ַהַּבִית ַּבֲעֵצי ֲאָרִזים" )מל"א ו', י( מקביל להמשלת הרעיה לתמר, שהדוד מבקש לעלות 
בו ולאחוז בו: "ָאַמְרִּתי ֶאֱעלֶה בְתָָמר אֲֹחזָה ְּבַסְנִסָּניו" )שה"ש ז', ט(. כמו כן, כנגד בית המקדש, שיש בו 
רימונים )מל"א ז', יח(, פרחים )מל"א ז', כו(, ו "ִמְקַלַעת ְּפָקִעים ּוְפטּוֵרי ִצִּצים" )מל"א ו, יח(, שהם, לפי 
הפירוש המקובל, פרחים )ראו רש"י על אתר(, מתארת הרעיה את אהבתם הקשורה ללבלוב הפרחים: 
"ַנְׁשִּכיָמה ַלְּכָרִמים ִנְרֶאה ִאם ּפְָרָחה ַהֶּגֶפן ִּפַּתח ַהְּסָמַדר ֵהנֵצּו ָהִרּמֹונִים ָׁשם ֶאֵּתן ֶאת ּדַֹדי ָלְך" )שה"ש ז', יג(.

אמיתי גרוסברגר]7[
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