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  שירת ארץ ישראל–שיר השירים 
 

ואין זה אלא טבעי שהדוד והרעיה ימחישו את , ישראל-מגילת שיר השירים נכתבה בארץ
 1. נופיה ועולם הצומח והחי שבה–ידי דימויים הלקוחים מטבע הארץ שבה הם חיים -רגשותיהם על

 בשיר השירים מקור לתמונה ולמשלאין ארץ ישראל שם יראה בעליל שאכן העיון בכתובי, ברם
והארץ היא הביטוי הגשמי לקשרי האהבה החזקים בין , אלא האהבה עצמה קשורה אליה, בלבד

 .נדגים דברינו. הדוד והרעיה
 :מקומותיה ובנייניה השונים, ישראל על אזוריה-הרעיה משולה ביופייה לארץ

יפה את ; )ד, שם(כמגדל דויד צוארך בנוי לתלפיות ; )א, ד(שו מהר גלעד גלששערך כעדר העזים 
רבים -שער בת-עיניך ברכות בחשבון על, צוארך כמגדל השן; )ד, ו (...רעיתי כתרצה נאוה כירושלם

 ).ה, ז(אפך כמגדל הלבנון צופה פני דמשק 
, "גדל דויד צוארךכמ", "עזיםהשערך כעדר "כמו , יש בשירי התיאור של הרעיה הגזמות רבות

הגזמות אלה מורגשות היטב על רקע . 'וכו" עיניך ברכות בחשבון", "יפה את רעיתי כתרצה"
 לא מצאנו  בשירי אהבה של המזרח הקדמון,רה מזויֵת. התיאורים הצנועים של יופי נשי במקרא

מעות דבר זה מוכיח את ייחודו של שיר השירים ואת המש. הגזמות מהסוג המצוי בשיר השירים
יופייה רק כאמצעי לתיאור מכאן שאין לראות דימויים אלה ו ,יחס לתיאורים אלהיהמיוחדת שיש ל

כל הקורא , ואכן. רעיהוהיחס האהבה בין הדוד להארץ הוא ביטוי שיופייה של  אאל.של האישה
 :הדבר בולט למשל בביטוי המוזר. במגילה מבין שדימויים אלה אינם באים רק כדי להחמיא לרעיה

 נראה שאין להבין כתובים אלה אלא אם כן נעמיד את יופייה 2".אפך כמגדל הלבנון צופה פני דמשק"
 .ישראל במרכז העיון והתחושה-של ארץ

) פרט לשעורה(ישראל נשתבחה בהם -כל המינים שארץ. אהבת נוף הארץ מלווה באהבת ֵפרותיה
  לפי סדר ,יר רק דוגמאות אחדותנזכ. בעיקר בקשר לתיאורי הרעיה, נזכרים במגילה שוב ושוב

דבש " (=ארץ זית שמן ודבש, ארץ חטה ושעֹרה וגפן ותאנה ורמון: "המינים כפי שהם נזכרים בתורה
 חנטה התאנה) "ב ועוד, א" (מייןכי טובים דדיך ) "ג, ז" (חטיםבטנך ערמת ). "ח, ח' דב) (תמרים
זאת קומתך דמתה ) "ג ועוד, א" ( טוביםמניךשלריח ) "ז, ו; ג, ד" ( רקתךהרמוןכפלח ) "ג, ב" (פגיה
 3).ח ובהמשך, ז ("לתמר

                                                           
יהודה פליקס על החי והצומח במגילת שיר השירים עוזרות רבות בפענוח משמעותם של עבודותיו המקיפות של    1

, 121-116' עמ, ג"ירושלים תשל, "דעת מקרא"השווה דבריו בפירוש . פסוקים בודדים וקטעים שלמים במגילה
 .ד"ירושלים תשל, עלילה ואלגוריה,  טבע–שיר השירים ובמבוא לספרו 

 ".?מה קילוס יש בחוטם גדול וזקוף כמגדל): "ה, ז(מקום בי שואל "     כבר רש2
ת של בידוע שהשעורה היא סוג פחּו. היעדרה של השעורה מרשימת שבעת המינים הנזכרים במגילה אינו מפתיע   3

, )יח, טז, א, ב ז"מל" (סאה סלת בשקל וסאתים שעֹרים בשקל"מודגש בספר מלכים שלוש פעמים ש. תוצרת הארץ
ועל כן אין היא ראויה להימנות בין הֵפרות המשובחים , טיםילת חוורה הוא מחצית ממחיר סכלומר  מחיר השע

 .ישראל-הממחישים את ייחודה של ארץ
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אלא ביופייה , התייחסויות מרובות אלה מצביעות על כך שלא רק בשבחה של הרעיה מדובר      
שאף אם הוא רומז , )ג, ז" (בטנך ערמת חטים "יש בדימוידוגמה לכך . ישראל-ובשבחה של ארץ

יצירות הרי הוא חורג מן המקובל במקרא ואף ב, שולה לאדמה המ,שהילצורת הבטן ולפוריות הא
ראייה נראה שיש לפרש ביטוי זה והדומים לו במסגרת ה.  של עמים אחרים בזמן ההואיותספרות

 . הסמלים של יופייה ופריחתהדכשהחיטה היא אח, ישראל-שיר השירים כשירת ארץשל הכוללת 
 והמגילה חוזרת על צירוף מיוחד זה 4,"שארץ זבת חלב ודב"ך גם "ישראל נקראת בתנ-ארץ

 דבש וחלב: "ישראל שהוא יופייה של הרעיה-בדרך זו היא רומזת ליופייה של ארץ. באופן בולט
כתובים אלה מובנים רק ). א, ה" (חלבי-שתיתי ייני עםדבשי -אכלתי יערי עם", )יא, ד" (תחת לשונך

צירוף האם אין " דבש וחלב תחת לשונך"וכי מה פירוש . ישראל-אם הם נתפסים כשבחה של ארץ
 ?ישראל- של ארץ מהווה אצל בעל השירה אסוציאציה לשבחה) מהחי(וחלב ) מהצומח(של דבש 

אלא , למתרחש בין הדוד והרעיהבלבד הם משמשים רקע אין גם בִאזכור המקומות מורגש ש
 מן העובדה שמקומות ,למשל, הדבר מסתבר. שהם מהווים גם ביטוי פנימי לאהבה בין הדוד והרעיה

משום כך עדים אנו למעברים . המפגש של הדוד והרעיה הם בחלקם ריאליים ובחלקם סמליים
 .אידאליים-אליים לִאזכור מקומות סמלייםֵר-תכופים מציון מקומות גאוגרפיים

וההרים , תרצה וחשבון, ישראל כמו הערים ירושלם-כך מזכירה המגילה מקומות ידועים בארץ
" הר המור"כמו , אך יחד עם זאת מדברת המגילה גם על מקומות סמליים, גלעד, חרמון, יר שנ5,כרמל

 ).יד, ח" (הרי בשמים"וכן ) ו, ד" (גבעת הלבונה"ו
גאוגרפי וגם בהקשר -גם בהקשר המציאותיהאפשרות לפרש פסוק המדבר על אודות מקום 

) יז, ב" (הרי בתר"כמו , שמעיתמ- בולטת במיוחד בציוני מקומות שזהותם אינה ברורה וחדהסמלי
 כביטוי להרים 6,האם מדובר כאן בשם של מקום מסוים כביתר שליד ירושלים). ח, ד" (ראש אמנה"ו

תכן שמדובר י וכי י7!?ואולי אף בעובדה שהרים אלה חוצצים בין הדוד והרעיה, מבותרים בגאיות
ית הבתרים המבשר שתהליך  או שמא יש כאן רמז לברית ב8,)מקביל להר המור(כאן על בושם 

הוא אחד מהרי החרמון שממנו יורד נהר אמנה " ראש אמנה" האם 9?הגאולה הוא תהליך מתמשך
 !? או שמא הכוונה לאמונה כפי שמתרגם תרגום השבעים–) יב, ב ה"מל(

אלי שבו המקום הֵר, ממשיהאהבה בין הדוד והרעיה מתאחד ה-במפגש, יהא הפירוש אשר יהא
אישי לחוויית האהבה בין הדוד והרעיה -עם הביטוי הרגשי, עם הגורם הסמלי, עיםמתרחשים האירו

 10.במסגרתה הייחודית
ישראל במגילה והפיכתה לביטוי המוחשי של האהבה בין הדוד -אין ספק שמרכזיותה של ארץ

ישראל - ארץ11.לעמו'  שיר אהבה בין הגםוהרעיה מחזקים את הגישה הרואה במגילת שיר השירים 
ובכך תורמת המגילה תרומה ייחודית , כאילו הגוף שעליו מתרפקים הדוד והרעיה באהבתםהיא 

ה לעמו וחווייתה מתקיימות הן במישור " הוויית הברית בין הקב–לעמו ' להבנת יחסי הרעות בין ה
 .הן במישור הגאוגרפיוההיסטורי 

 ,הזמןברית בממד על הוויית ה, מושם דגש על המישור ההיסטוריהאחרים אם בספרי המקרא 
 ומבליטה את המישור המקוםהרי באה מגילת שיר השירים ונותנת לנו את התחושה של ממד 

ה "האהבה הרוחני בין הקב המגילה גם מבליטה את השלמתו של קשר. הגאוגרפי של חוויית הברית
 ,ישראל- היא ההתרפקות על ארץהלא, ידי הבלטת ממשותה הגשמית של אהבה זו-לעמו הנבחר על
 .ארץ הבחירה

                                                           
; כז,  יג'במ; כד,  כ'ויק; ג, לג; ה, יג; יז, ח,  ג'שמ(ד פעם "י חוזר בתורה י"בקשר לא" ארץ זבת חלב ודבש"הביטוי   4

 בקשר – על דרך האירוניה –) יג,  טז'במ(ופעם אחת , )כ, לא; ג, כז; טו, ט,  כו;ט, יא; ג,  ו'דב; יד, טז; ח, יד
 ). טו, ו,  כ'יח; כב, לב; ה,  יא'יר; ו,  ה'יהו(פעמים ' ך הוא חוזר עוד ה"ובנ. למצרים

ספק אמנם אם הכוונה בפסוק זה להר הכרמל ואם לא מדובר בצבע כרמיל הדומה לצבע הארגמן הנזכר בהמשך   5
 .ו המדבר אף הוא על צבעי כרמיל וארגמן יחד, ב', י ב"השווה גם לדבה. קהפסו

 לידהמציע ביתר ש,  W. Rudolph, Das Hohelied (KAT), Gütersloh 1962, p. 135השווה למשל לפירוש  6
 ).כט, ב' שמואל ב" (בתרון"ירושלים וגם מזכיר 

יצויין שלוינגר מדגיש בפירושו את . 41' עמ, 2ג"ם תשלירושלי, שיר השירים,  והשווה בעניין זה אליעזר לוינגר7
 .ישראליים של המגילה בהקשרים רבים-האספקטים הארץ

8  126. , p1965, Neukirchen )BK (, Das HoheliedGerleman. G 
 .ש"היסברה זו כבר נרמזת בתרגום הארמי לש  9

 .ג"אביב תשס-תל, אחריך נרוצהם בספרו  והשווה לעניין את גישתו של הרב יובל שרלו למגילת שיר השירי10
חושף את , 108-99' עמ, 1984אביב -תל, תורה נדרשת, "שיר השירים באספקלריה יהודית" גרשון דוד כהן במאמרו 11

 .השורשים המקראיים הקדומים לתפיסה האלגורית של שיר השירים
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, לעמו כבר מודגש בתורה ובנביאים' ישראל בקשר האהבה בין ה-מקומה המיוחד של ארץ
העיון בדברי התורה והנביאים בכוחו . הוא בא לביטוי מושלם במגילת שיר השיריםבכתובים ו

ה לבני "התורה מדברת על השתקפות האהבה בין הקב. להעמיק את הבנת ייחודם של דברי המגילה
-הארץ מוכנה לתת מיופייה ומפרותיה רק לבעלה. ישראל- בפריחתה ובשוממותה של ארץישראל
 היא מקיאה ;בין הדוד והרעיה, לעמו' הארץ נוטלת חלק פעיל בהתפתחות היחסים בין ה. בועלה

 12.והיא גם עלולה להוציא את עם ישראל מקרבה, מתוכה את העמים שטימאו אותה
, תקיא הארץ אתכם בטמאכם אתה- ולא…ישביה-א הארץ אתותטמא הארץ ואפקד עונה עליה ותִק

 ).כח, כה, יח' ויק(הגוי אשר לפניכם -כאשר קאה את
נשארת הארץ , לעמו' בין ה, גם בשעות משבר ביחסים בין הדוד והרעיה, אך בכל התקופות

ביכם ושממו עליה אי, הארץ-והִשמֹתי אני את: "נאמנה לאהבה הראשונה ואינה נותנת פרותיה לזרים
 13).לב, כו' ויק" (היֹשבים בה
וזכרתי : "תיזכר גם הארץ ותשוב לפריחתה, לעמו לקדמותה' כשחוזרת האהבה בין ה, ולבסוף

 ).מב, שם שם" (בריתי אברהם אזכֹר והארץ אזכֹר-בריתי יצחק ואף את-ואף את, בריתי יעקֹוב-את
' ישראל בקשר הייחודי בין ה-מגילת שיר השירים נותנת ביטוי לתפקיד המיוחד שיש לארץ, אכן
-ואהבתם מתחברת לגשמיות הארצית של ארץ,  ישראלכנסתזוג של ה-הוא כביכול בן' ה. לעמו
נראה שמגילת שיר השירים היא ביטוי פיוטי נוסף לדברי הנביא המדגיש את יחסי הִקרבה . ישראל
 .תםכשפריחת הארץ היא ביטוי לעצמת אהב, לעמו כברית בין חתן וכלה' של ה

חפץ -כי, יאמר עוד שממה כי לך יקרא חפציבה ולארצך בעולה-יאמר לך עוד עזובה ולארצך לא-לא
להיך -כלה ישיש עליך א-ומשוש חתן על, יבעל בחור בתולה יבעלוך בניך-כי. בך וארצך תבעל' ה
 ).ה-ד, סב' ישע(

 כהן' גבריאל חר "ד        
 ך"המחלקה לתנ        

 
, אביב-תל, כרך א, הגות המקרא: בתוך, "אארץ ישראל במחשבת המקר",   השווה בעניין זה דבריו של יהודה אליצור12

 .279-261' עמ, ס"גן תש-רמת, ישראל והמקראהודפס שוב בספרו ; 45-33' עמ
 .מקוםבן "השווה לפירוש הכתוב את דברי רמב   13
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