
 פסח / שלום רוזנברג

 וסודפשט  –שיר השירים 

 

בשבת שבפסח נוהגים אנו לקרוא את 'שיר השירים' ]שה"ש[, ספר קטן ומופלא ובו שירים על 

ֶפיהָּ  ה" מכריז הכתוב )ח, ו(, והוא מוסיף: "ְרשָּ ֶות ַאֲהבָּ ה ַכמָּ י ַעזָּ האהבה שבין הרעיה והדוד. "כִּ

ש ַשְלֶהֶבְתיָּ  י אֵּ ְשפֵּ מרשפים, ניצוצות הנתזים משלהבת קדושה שבידי ה". האהבה נולדת -רִּ

ְשְטפּוה  רֹות לֹא יִּ ה ּוְנהָּ ַאֲהבָּ ים לֹא יּוְכלּו ְלַכבֹות ֶאת ]שלהבת[ הָּ ם ַרבִּ ם  - -הקב"ה. מתוך כך "ַמיִּ אִּ

ה בֹוז יָּבּוזּו לֹו". ַאֲהבָּ יתֹו בָּ ל הֹון בֵּ יש ֶאת כָּ ן אִּ תֵּ  יִּ

  

 בין פשט לסוד

ר השירים כפשוטה, נמצא בה אהבת איש ואישה, על גווניה ועלילותיה. נקרא את מגילת שי  אם

ַתן  ם כֻּּלֹו ְכַדאי ְכיֹום ֶשנִּ עֹולָּ ל הָּ ין כָּ אולם כבר לימד אותנו רבי עקיבא במשנה )ידים ג, ה(: "ֶשאֵּ

ים קֹ  ירִּ יר ַהשִּ ים ֹקֶדש, ְושִּ ל ַהְכתּובִּ ל, ֶשכָּ אֵּ ְשרָּ ים ְליִּ ירִּ יר ַהשִּ שים". השיר אמנם מדבר בֹו שִּ דָּ ֶדש קָּ

רומזים על חוזה לדורות: שה"ש  ו"ה. דבריקבוהעל אהבת איש ואישה, אך רומז על יחס האדם 

נוכל לבטא את  שבעזרתהכדי שיהווה מקור השראה ויצור שפה סמלית  יתווסף אל ספרי התנ"ך

 הרובד העמוק ביותר של חיינו הדתיים: האהבה שבין האדם להקב"ה.

המבטאים  צמד מילים קלאסי: "אבינו מלכנו"באנו משתמשים נו מדברים על הקב"ה, כשא 

מבטא דאגה וטיפול ואב, השאול מהתחום המשפחתי -יחס בןה: שונים  יחסים בסיסיים  שני

 , מלך, השאול מהתחום הפוליטי והחברתי-יחס עבדבעוד שהמצד אחד וכבוד וסמכות מצד שני, 

שקיים  נונגזר מושג יהודי מרכזי: "מלכות שמים".אולם המקרא מלמד , וממנו מבטא 'יראה'

הדימוי של אהוב ואהובה, אישה ובעלה, רעיה ודוד. דימוי זה מצוי  -דימוי שלישי, נועז ביותר 

א"-בביטוי "אֵּ , כבר בעשרת הדברותבצורה מסויימת  האוהבים.  שלקנאה ה, המרמז לרגש ל ַקנָּ

ְך , למשלהאהבהבדימוי דברי הנביאים ספוגים אך גם  יִּ ְך ַאֲהַבת ְכלּוֹלתָּ ְך ֶחֶסד ְנעּוַריִּ י לָּ ַכְרתִּ : "זָּ

ה" )ירמיהו ב, ב(. על פי חז"ל ותורת הסוד, זהו העולם  ר ְבֶאֶרץ לֹא ְזרּועָּ ְדבָּ ְך ַאֲחַרי ַבמִּ ֶלְכתֵּ

ה שפה באמצעות המושג 'אהבה' על גווניה ועלילותיה נוצר.  וכך נקבע שהמתואר בשיר השירים

הדתית, שאחרת היו נשארים ולהרגשה מחשבה דברים הנוגעים לחדשה שדרכה ניתן לבטא 

למים'. מכל המצוי תחת השמש, רק האהבה הוא דימוי נאות לחוויה הדתית  הכוללדימוי , 'אִּ

 ממדים רבים.

  

 



 חולי האהבה

סמליות קריאות מספר מול הפשט, לפיה המגילה מדברת על אהבת איש ואישה, מצויות אכן  

בדרכה הלך רש"י. השיר פורש את ההיסטוריה שהיא המדרשית הקלאסית  מהןהשונות. אחת 

שיח המתקיים בין כנסת ישראל לבין הקב"ה, כשברקע "מקהלה" של -היהודית ומהווה מעין דו

. וכך כותב רש"י: עודאומות ודתות העולם המאמינים שהברית בין הקב"ה לישראל לא קיימת 

ם ים  "ַמיִּ רֹות  –ַרבִּ ה ּוְנהָּ ַאֲהבָּ ְשְטפּוה  -האומות, לֹא יּוְכלּו ְלַכבֹות ֶאת הָּ  -שריהם ומלכיהם לֹא יִּ

יתֹו  ל הֹון בֵּ יש ֶאת כָּ ן אִּ תֵּ ם יִּ כדי להמיר אהבתך,  -על ידי חוזק ואימה ואף על ידי פיתוי והסתה. אִּ

 בֹוז יָּבּוזּו לו...".

-מתארת את היחס שבין היחיד לאיותר ובידואלית אינדי הקריאה הסמלית השנייה היא 

ג(: "וכיצד -להים. ביטא אותה הרמב"ם במורה נבוכים ובספרו ההלכתי )הלכות תשובה, י, ב

היא האהבה הראויה? הוא שיאהב את ה' אהבה גדולה יתירה עזה מאוד עד שתהא נפשו קשורה 

דעתו פנויה מאהבת אותה  באהבת ה' ונמצא שוגה בה תמיד כאילו חולה חולי האהבה שאין

וכל שיר ..אשה והוא שוגה בה תמיד בין בשבתו בין בקומו בין בשעה שהוא אוכל ושותה. 

השירים משל הוא לעניין זה". חולי אהבה זה מגיע לשיאו ברעיון המיסטי של ה'דבקות' המצוי 

פסוק קריאתו של רבי עקיבא שראה בגם גם בפילוסופיה היהודית וגם בקבלה. זאת הייתה 

יו" )א, ד( את הביטוי הסמלי לחוויה המיסטית, העלייה הנפשית של בעלי  רָּ י ַהֶמֶלְך ֲחדָּ יַאנִּ "ֱהבִּ

י  נִּ קֵּ שָּ הסוד התלמודיים אל העולמות הנסתרים. כאן גם המקור לרעיון המיתה בנשיקה: "יִּ

יהּו", אשר בה לפי הרמב"ם, האהבה הופכת את המוות לחיי עולם. מ יקֹות פִּ ְנשִּ גילת שה"ש מִּ

 שיח המתקיים בין נפשו של היחיד, לבין הקב"ה.-מתארת לפי קריאה זאת דו

-מלך ובן-הקריאה הקבלית. דיברנו לעיל על היחס עבד - לקריאה סמלית שלישיתגם ארמוז 

דימוי האם הוא כאשר  אם-בחז"ל גם יחס בן מוצאיםיחסים נוספים. כך למשל,  נםישאך אב. 

את האינטגרציה בין הדימויים השונים שבמקורות: מלך, אב, אם, הבסיס לדימוי השכינה. 

 .נתפס כמשל ליחסים אלושיר השירים  כאשר אהוב וכו' עושה הקבלה בתורת הספירות

  

 שלוש האסטרטגיות 

, בין האהבה האנושית והאהבה המיסטית? באופן סכימטי ניתן לומר ,היחס בין היחסים ומה 

שונות. בקצה האחד שולטת קנאה בין שתי האהבות. גם במערב שתתכנה שלוש אסטרטגיות 

הנוצרי וגם במזרח הבודיסטי, מצויות גישות המלמדות שכדי להגיע לאהבת הרוח חייב האדם 

לוותר על אהבת הבשר. בקצה השני, ההפוך, מצויה הגישה האלילית ויורשיה. היא מקדשת את 

למשל, את הזנות לפולחן דתי. מתוך כך, הופכת  המיניות על ביטוייה הבעייתיים ביותר, והופכת,

הארוטיקה הופכת פורנוגרפיה. הדוגמה ו המיסטיקה לתעודת הכשר להפקרות ללא גבול

בין שתי קצוות אלו, אך מצויה בדמותו של יעקב פרנק.  מקולקלת זוהיהודית הקלאסית לגישה 



, בין אהבת הקב"ה לבין עיצבה המיסטיקה היהודית עמדה שלישית: אין סתירה בין בשר ורוח

להים, ויתירה מכך, היא -אהבת איש ואישה. אדרבה, האהבה האנושית היא מודל לאהבה לא

חייבת להיות טהורה, ואם היא טהורה, היא יכלה להפוך  זוגם דרך להגיע אליה. אלא שאהבה 

 היא מהות ה'קידושין'. זוקדושה. 

ראה לי שניתן ללמוד גם אך להים. נ-האהאהבה הזוגית היא דגם לאהבת האדם את  אכן, 

ה   בכיוון הפוך. אין ספק שרבים שכחו את משמעות הכתוב: ַאֲהבָּ יתֹו בָּ ל הֹון בֵּ יש ֶאת כָּ ן אִּ תֵּ ם יִּ "אִּ

בֹוז יָּבּוזּו לו". דורות רבים שכחו את הפסוק הזה כאשר הפכו את הנישואים למסחר או לאמצעי 

נּו" )בראשית לא, טו(. אבל גם במיזוגים כלכליים ופוליטיים, "ֲהלֹו רָּ י ְמכָּ ּיֹות ֶנְחַשְבנּו לֹו כִּ ְכרִּ א נָּ

רֹות לֹא  ה ּוְנהָּ ַאֲהבָּ ים לֹא יּוְכלּו ְלַכבֹות ֶאת הָּ ם ַרבִּ דורנו חייב ללמוד משהו מאותו פסוק: "ַמיִּ

ְשְטפּוה". עלינו לשמור על השלהבת ועל הגחלת. אך בדורנו, מים רבים של ערכי התרבות ב ת יִּ

זמננו מאיימים לכבות את האהבה, מים רבים הפורצים אלינו מכל עבר. וכדברי המשורר 

יעּו". יו לֹא ַיגִּ לָּ ים אֵּ ם ַרבִּ ֶטף ַמיִּ ֶליָך... ַרק ְלשֵּ יד אֵּ סִּ ל חָּ ל כָּ ְתַפּלֵּ  בתהלים: ַעל זֹאת יִּ


