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  חובבי תורה, תשע"טב"ה, 

  משמעות הפסוק החותם את שיר השירים: "ּדֹוִדי ְּבַרח"

  ַהְׁשִמיִעינִי. ְלקֹוֵל� ַמְקִׁשיִבים ֲחֵבִרים ַּבַּגּנִים "ַהּיֹוֶׁשֶבת

  יד)-ְבָׂשִמים" (ח', יג ָהֵרי ַעל ָהַאּיִָלים ְלעֶֹפר אֹו ִלְצִבי ְל� ּוְדֵמה ּדֹוִדי ְּבַרח

 מקשיבים והם לי יש חברים כי קולך תרימי אל הכרם בתוך שיש בגנים יושבת כשאת דודה: : "אמרראב"ע. 1

 כאשר בכאן, עמך שאני יחשדוני שלא עמהם, שאני תחשבי כאילו דודי' 'ברח לי ואמרי השמיעני ועתה לקולך,

 .האילים'" לעופר או לצבי דודי לך דמה 'סב בתחילה לי אמרת

: "ברח דודי עכשיו על הרי בשמים שהוא במקום הייחוד, ושם אשמיעך את קולי ואראה לך ר' ישעיה מטראני. 2

 את יופיי. שבמקום הזה הוא מקום מפורסם שהרבים מצויים בו".

דסים, חברים ושושבינים אשר באו עמי : "אחותי אהובתי, היושבת ומתנהגת ומטיילת בגנים ופררשב"ם. 3

  מקשיבים ותאיבים לקולך כי הוא ערב; השמיעני קולך בנועם זמירתך וישמעו גם רעיי.

לרוץ ולטייל על הרי בשמים וגבעת הלבונה, וגם אנכי הלוך אלך  –והיא משיבתו: 'ברח דודי ומדה לך לצבי או לאייל 

ר קול בין שנינו... אבל בפני כל אילו אין לי נכון להשמיע קול כי עמך ונתחבב שם אני ואתה, ושם שיר אשורר לעור

 .'כל כבודה בת מלך פנימה'"

 .ָל�'" ּוְלִכי יָָפִתי ַרְעיִָתי ָל� קּוִמי ִלי וְָאַמר דֹוִדי ָענָהאיתי!, כמו " –: "'ברח לך' (דעת מקרא) עמוס חכם. 4

  בהבלים, ברח אלי ונתענג באהבים".: "והרי היא כאומרת לדודה: מה לך לעסוק (מקרא לישראל) זקוביץ. 5

 בהלכה לזה זה המקשיבים חכמים תלמידי שני לקיש: בן שמעון רבי אמר אבא רבי אמר: "שבת דף ס"ג ע"א. 6

 גורמין כן עושין אין ואם השמיעני', לקולך מקשיבים חברים בגנים 'היושבת שנאמר לקולן, שומע הוא ברוך הקדוש

  ."'וגו ודמה דודי 'ברח שנאמר מישראל שמסתלקת לשכינה

', ב' (היום שיפוח' שעה אותה עד, שם לטייל, בשמים הרי על שם לרוץ – לצבי לך ודמה דודי לך ברח": ר"י קרא. 7

  ".אלי תבוא אז, היום לרוח ויתחמם) יז

חיפוש מתמיד של האוהבים זה אחרי זה, חוויה "אהבה אמתית היא : )201(אהבת עולם אהבתיך, עמ'  אלי עסיס .8

, משום שזו דרכה של מתמשכת שאין לה סוף. הספר הסתיים בציפייה להמשך ההתקשרות בין האיש לאישה

  אהבה אמתית".

  יד- שה"ש ח', יג  יז-שה"ש ב', יד

 ַמְרַאיִ� ֶאת ַהְרִאינִי ַהַּמְדֵרָגה ְּבֵסֶתר ַהֶּסַלע ְּבַחְגוֵי יֹונִָתי

  נָאוֶה. ּוַמְרֵאי� ָעֵרב קֹוֵל� ִּכי קֹוֵל� ֶאת ַהְׁשִמיִעינִי

  ַהְׁשִמיִעינִי. ְלקֹוֵל� ַמְקִׁשיִבים ֲחֵבִרים ַּבַּגּנִים ַהּיֹוֶׁשֶבת
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 ּוְכָרֵמינּו ְּכָרִמים ְמַחְּבִלים ְקַטּנִים ׁשּוָעִלים ׁשּוָעִלים ָלנּו ֶאֱחזּו

  ַּבּׁשֹוַׁשּנִים.  רֶֹעההָ  לֹו וֲַאנִי ִלי ְסָמַדר. ּדֹוִדי

 אֹו ִלְצִבי דֹוִדי ְל� ְּדֵמה סֹב ַהְּצָלִלים וְנָסּו ַהּיֹום ֶׁשּיָפּוחַ  ַעד

  תר.בָ  ָהֵרי ַעל ָהַאּיִָלים ְלעֶֹפר

  

  

 ָהֵרי ַעל ָהַאּיִָלים ְלעֶֹפר אֹו ִלְצִבי ְל� ּוְדֵמה ּדֹוִדי ְּבַרח

  ְבָׂשִמים.

  

 


