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ב"ה ,חובבי תורה ,תשע"ט

"בּ ְַרח ִ
דּוֹדי" :משמעות הפסוק החותם את שיר השירים
"הַ יּוֹשֶׁ בֶת ַבּ ַגּנִּים חֲ ב ִֵרים מַ קְ שִׁ יבִים לְקוֹ ֵל הַ שְׁ מִ יעִ ינִי.
בּ ְַרח דּוֹדִ י וּדְ מֵ ה ְל ִל ְצבִי אוֹ לְע ֹפֶ ר הָ אַ יָּלִים עַ ל הָ ֵרי בְשָׂ מִ ים" )ח' ,יג-יד(
 .1ראב"ע" :אמר דודה :כשאת יושבת בגנים שיש בתוך הכרם אל תרימי קולך כי חברים יש לי והם מקשיבים
לקולך ,ועתה השמיעני ואמרי לי 'ברח דודי' כאילו תחשבי שאני עמהם ,שלא יחשדוני שאני עמך בכאן ,כאשר
אמרת לי בתחילה 'סב דמה לך דודי לצבי או לעופר האילים'".
 .2ר' ישעיה מטראני" :ברח דודי עכשיו על הרי בשמים שהוא במקום הייחוד ,ושם אשמיעך את קולי ואראה לך
את יופיי .שבמקום הזה הוא מקום מפורסם שהרבים מצויים בו".
 .3רשב"ם" :אחותי אהובתי ,היושבת ומתנהגת ומטיילת בגנים ופרדסים ,חברים ושושבינים אשר באו עמי
מקשיבים ותאיבים לקולך כי הוא ערב; השמיעני קולך בנועם זמירתך וישמעו גם רעיי.
והיא משיבתו' :ברח דודי ומדה לך לצבי או לאייל – לרוץ ולטייל על הרי בשמים וגבעת הלבונה ,וגם אנכי הלוך אלך
עמך ונתחבב שם אני ואתה ,ושם שיר אשורר לעורר קול בין שנינו ...אבל בפני כל אילו אין לי נכון להשמיע קול כי
'כל כבודה בת מלך פנימה'".
 .4עמוס חכם )דעת מקרא('" :ברח לך' – איתי! ,כמו "עָ נָה דוֹדִ י ו ְאָמַ ר לִי קוּמִ י ָל ַרעְ י ִָתי י ָ ָפ ִתי וּ ְלכִי ָל '".
 .5זקוביץ )מקרא לישראל(" :והרי היא כאומרת לדודה :מה לך לעסוק בהבלים ,ברח אלי ונתענג באהבים".
 .6שבת דף ס"ג ע"א" :אמר רבי אבא אמר רבי שמעון בן לקיש :שני תלמידי חכמים המקשיבים זה לזה בהלכה
הקדוש ברוך הוא שומע לקולן ,שנאמר 'היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך השמיעני' ,ואם אין עושין כן גורמין
לשכינה שמסתלקת מישראל שנאמר 'ברח דודי ודמה וגו'".
 .7ר"י קרא" :ברח לך דודי ודמה לך לצבי – לרוץ שם על הרי בשמים ,לטייל שם ,עד אותה שעה 'שיפוח היום' )ב',
יז( ויתחמם לרוח היום ,אז תבוא אלי".
 .8אלי עסיס )אהבת עולם אהבתיך ,עמ' " :(201אהבה אמתית היא חיפוש מתמיד של האוהבים זה אחרי זה ,חוויה
מתמשכת שאין לה סוף .הספר הסתיים בציפייה להמשך ההתקשרות בין האיש לאישה ,משום שזו דרכה של
אהבה אמתית".
שה"ש ב' ,יד-יז

שה"ש ח' ,יג-יד

הַראִ ינִי אֶ ת מַ ְראַיִ
יוֹנ ִָתי בְּחַ ְגוֵי הַסֶּ לַע בְּסֵ ֶתר הַ מַּ דְ ֵרגָה ְ

הַ יּוֹשֶׁ בֶת ַבּ ַגּנִּים חֲ ב ִֵרים מַ קְ שִׁ יבִים לְקוֹ ֵל הַ שְׁ מִ יעִ ינִי.

ֵ
עָרב וּמַ ְראֵי נָאוֶה.
הַ שְׁ מִ יעִ ינִי אֶ ת קוֹ ֵל כִּי קוֹ ֵל
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אֶ חֱ זוּ לָנוּ שׁוּעָ לִים שׁוּעָ לִים קְ טַ נִּים מְ חַ ְבּלִים כּ ְָרמִ ים וּכ ְָרמֵ ינוּ
סְ מָ דַ ר .דּוֹדִ י לִי ו ַאֲ נִי לוֹ הָ ר ֹעֶ ה בַּשּׁוֹשַׁ נִּים.
עַ ד שֶׁ יָּפוּחַ הַ יּוֹם וְנָסוּ הַ ְצּ ָללִים ס ֹב דְּ מֵ ה ְל דוֹדִ י ִל ְצבִי אוֹ
לְע ֹפֶר הָ אַ יָּלִים עַ ל ֵ
הָרי ָבתר.

בּ ְַרח דּוֹדִ י וּדְ מֵ ה ְל ִל ְצבִי אוֹ לְע ֹפֶר הָ אַ יָּלִים עַ ל הָ ֵרי
בְשָׂ מִ ים.

