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Shir HaShirim 3-4 

 שיר השירים פרק ג

יו)√ אִתִֽ צָּ א מְׁ ל ֵ֥ יו וְׁ ִתָ֖ י ִבַקשְׁ ִשִׁ֑ ה ַנפְׁ ָ֖ ֲהבָּ אָּ ת שֶׁ ֵ֥ ִתי אֵּ שְׁ י֔לֹות ִבַקַּ֕ ִב֙י ַבלֵּ כָּ  :א( ַעל־ִמשְׁ

ה  ָ֖ ֲהבָּ אָּ ת שֶׁ ֵ֥ ה אֵּ שַָּּ֕ ֔בֹות ֲאַבקְׁ ח  רְׁ ָ֣ וִָּקי֙ם ּובָּ יר ַבשְׁ ִעִ֗ ה בָּ ָ֣ בָּ א ַוֲאסֹובְׁ ה נָָּּ֜ ֨קּומָּ יו)ב( אָּ אִתִֽ צָּ א מְׁ ל ֵ֥ יו וְׁ ִתָ֖ י ִבַקשְׁ ִשִׁ֑  :ַנפְׁ

ם ִֽ ִאיתֶׁ י רְׁ ִשָ֖ ה ַנפְׁ ֵ֥ ֲהבָּ אָּ ת שֶׁ ֵ֛ יר אֵּ ִעִׁ֑ ים בָּ ִבָ֖ בְׁ ים ַהס  ִר֔ מְׁ ֙אּוִנ֙י ַהש ָ֣ צָּ  :)ג( מְׁ

נּו ַעד פֶׁ֔ א ַארְׁ ל ָ֣ ִתי֙ו וְׁ י ֲאַחזְׁ ִשִׁ֑ ה ַנפְׁ ָ֖ ֲהבָּ אָּ ת שֶׁ ֵ֥ אִתי אֵּ צָּ֔ מָּ ִֽ ד שֶׁ ם ַעָ֣ הֶׁ֔ ִתי מֵּ רְׁ ַבָ֣ עָּ ַע֙ט שֶׁ ר )ד( ִכמְׁ דֶׁ ָ֖ ל־חֶׁ אֶׁ י וְׁ ית ִאִמ֔ ָ֣ ל־ בֵּ יאִתי֙ו אֶׁ ֲהבֵּ ֶׁ֤ ־שֶׁ

י ִתִֽ  :הֹורָּ

ֹו עְֽ ִאם־תְׁ ְֽ ירּו׀ וְׁ ִעִ֧ ה ִאם־תָׁ ֶדֶ֑ ֣לֹות ַהשָׁ ַאיְׁ ֔אֹות ֖אֹו בְׁ בָׁ ֙ם ִבצְׁ ִַּ֨ ַל רּושָׁ ֤נֹות יְׁ ם בְׁ ֶכֶ֜ ִתי ֶאתְׁ עְׁ ַבַּ֨ ד )ה( ִהשְׁ ה ַעַ֥ ֖ ַאֲהבָׁ ֛רּו ֶאת־ הָׁ רְׁ

ץ:  ְֽ פָׁ  סֶשֶתחְׁ

֙ה ִמן לָּ את ע  י ז ִ֗ ל)ו( ִמָ֣ ִֽ ת רֹוכֵּ ַקֵ֥ ל ַאבְׁ ה ִמכ ָ֖ בֹונָּ֔ ת מֹו֙ר ּולְׁ רֶׁ ֶׁ֤ ֻקטֶׁ ן מְׁ ִׁ֑ שָּ ֹות עָּ יֲמרָ֖ ִתִֽ ר כְׁ בָּ֔  :־ַהִמדְׁ

ל √ ִֽ אֵּ רָּ י ִישְׁ ָ֖ רֵּ ּה ִמִגב  ִׁ֑ יב לָּ ִבָ֣ ים סָּ ִרָ֖ ים ִגב  ה ִשִשֵ֥ ֹלמ ֔ ִלשְׁ תֹ֙ו שֶׁ ה ִמטָּ  קריאת שמע על המטה                      :)ז( ִהנִֵּ֗

זֵּ  ֙ם ֲאֻחָ֣ ֹות: ס)ח( ֻכלָּ ילִֽ ַחד ַבלֵּ ֔כֹו ִמַפָ֖ רֵּ בֹ֙ו ַעל־יְׁ יש ַחרְׁ ה ִאֶׁ֤ ִׁ֑ מָּ חָּ י ִמלְׁ ָ֖ דֵּ ֻלמְׁ ב מְׁ רֶׁ  י חֶׁ֔
ֹון נִֽ בָּ י ַהלְׁ ָ֖ ֲעצֵּ ה מֵּ ֹלמ ֔ ְך שְׁ לֶׁ ָ֣ ה לֹ֙ו ַהמֶׁ שָּ ֶׁ֤ ֹון עָּ יִ֗  :)ט( ַאִפרְׁ

ּוף ַאהֲ  צָ֣ ן תֹוכֹ֙ו רָּ ִׁ֑ מָּ גָּ ֹו ַארְׁ בָ֖ כָּ רְׁ ב מֶׁ הָּ֔ ֹו זָּ תָ֣ ִפידָּ ף רְׁ סֶׁ ה כֶׁ֔ שָּ ָ֣ י֙ו עָּ ִָֽם)י( ַעמּודָּ ִִֽ לָּ רּושָּ ֹות יְׁ נָ֖ ה ִמבְׁ  :בָּ֔

ינָּה)יא(  √ ֵ֛ אֶׁ רְׁ ינָּה׀ ּוִֽ ֶ֧ אֶׁ ֹו צְׁ ת ִלבִֽ ַחֵ֥ ֹום ִשמְׁ יָ֖ ֹום ֲחֻתנָּ֔תֹו ּובְׁ יָ֣ ֹו ִאמֹ֙ו בְׁ ה־לֶׁ֤ רָּ ִעטְׁ ה שֶׁ ִ֗ רָּ ֲעטָּ ה בָּ ֹלמ ִׁ֑ ְך שְׁ לֶׁ ָ֣ ֹון ַבמֶׁ ֹות ִציָ֖ נֵ֥  : סבְׁ

 

 שיר השירים פרק ד
ְָָּ֣֣ך יָּפָּ֔  יִָּת֙י ִהנָּ ה ַרעְׁ ֶׁ֤ ְך יָּפָּ ד)א( ִהנָּ֨ ִֽ עָּ ר ִגלְׁ ַהֵ֥ ּו מֵּ שָ֖ לְׁ גָּ ים שֶׁ ִעִז֔ ִֽ ר הָּ דֶׁ ָ֣ עֵּ ְ֙ך כְׁ רֵּ ְך ַשעְׁ ִׁ֑ תֵּ ַצמָּ ַעד לְׁ ים ִמַבָ֖ יַנִָָּ֣֣יְך יֹוִנ֔  :ה עֵּ

ם ִֽ הֶׁ ין בָּ ֵ֥ ה אֵּ ָ֖ ַשֻכלָּ ִאי֔מֹות וְׁ ֙ם ַמתְׁ ֻכלָּ ִׁ֑ה שֶׁ צָּ ַרחְׁ ּו ִמן־הָּ לָ֖ עָּ צּו֔בֹות שֶׁ ר ַהקְׁ דֶׁ ָ֣ עֵּ ִיְ֙ך כְׁ  :)ב( ִשַנ֙

ִנ֙י  ּוט ַהשָּ חֶׁ֤ ְך)ג( כְׁ ִֽ תֵּ ַצמָּ ַעד לְׁ ְך ִמַבָ֖ תֵּ֔ ִרמֹו֙ן ַרקָּ ִֽ ַלח הָּ ֶׁ֤ פֶׁ ִׁ֑ה כְׁ יְך נָּאוֶׁ ָ֖ רֵּ בָּ ִיְך ּוִמדְׁ ַת֔ ת   :ִשפְׁ

י ַהִגבֹוִרִֽ  √ ֵ֥ טֵּ ל ִשלְׁ יו כ ָ֖ לָּ֔ ּוי עָּ לָ֣ ֙ן תָּ גֵּ ף ַהמָּ לֶׁ ֶׁ֤ ֹות אֶׁ ִפיִׁ֑ ַתלְׁ ּוי לְׁ נָ֖ ְך בָּ ֔ ִוי֙ד ַצּוָּארֵּ ל דָּ ַדֶׁ֤ ִמגְׁ  :ים)ד( כְׁ

ִיְך ִכשְׁ  ַדֵ֛ ֵ֥י שָּ נֵּ ים)ה( שְׁ ים ַבשֹוַשִנִֽ רֹוִעָ֖ ִׁ֑ה הָּ ִביָּ י צְׁ ָ֣ אֹומֵּ ים תְׁ ִרָ֖ ֵ֥י ֳעפָּ  :נֵּ

ִֽה בֹונָּ ת ַהלְׁ ַעָ֖ ל־ִגבְׁ אֶׁ ר ַה֔מֹור וְׁ ל־ַהָ֣ ְך ִל֙י אֶׁ לֶׁ ֶׁ֤ ים אֵּ ִלִׁ֑ לָּ ָ֖סּו ַהצְׁ נָּ ֙פּוַח֙ ַה֔יֹום וְׁ יָּ ד שֶׁ  :)ו( ַעֶׁ֤

ְך: ס √ ִֽ ין בָּ ֵ֥ ּום אֵּ י ּומָ֖ יִָּת֔ ֙ה ַרעְׁ ְך יָּפָּ ֶׁ֤  )ז( ֻכלָּ

י  ֹו)ח( ִאִתֶׁ֤ נָ֣ ע  ֔מֹון ִממְׁ רְׁ חֶׁ ִני֙ר וְׁ אש שְׁ ר ֶׁ֤ ה מֵּ נִָּ֗ אש ֲאמָּ ר ָ֣ ּוִרי׀ מֵּ שָ֣ ֹוִאי תָּ בִׁ֑ ֹון תָּ נָ֣ בָּ י ִמלְׁ ה ִאִתָ֖ נֹו֙ן ַכלָּ֔ בָּ יםִמלְׁ ִרִֽ מֵּ י נְׁ ָ֖ רֵּ ַהרְׁ ִֽ ֔יֹות מֵּ  :ת ֲארָּ

 ָ֖ ד ֲענָּ ַאַחֵ֥ ִיְך בְׁ יַנ֔ עֵּ ת מֵּ ַאַחָ֣ ִנ֙י באחד בְׁ ִת֙ ה ִלַבבְׁ ִׁ֑ י ַכלָּ ִתָ֣ ִני ֲאח  ִתָ֖ ִָּ֣יְך)ט( ִלַבבְׁ ִֽ נָּ ר   :ק ִמַצּוְׁ

ים ִמִֽ שָּ ל־בְׁ ַנִָָּ֖֣יְך ִמכָּ מָּ יַח שְׁ ֵ֥ רֵּ ִין וְׁ ִיְ֙ך ִמַי֔ ַד֙ בּו ד  ִׁ֑ה ַמה־ט ֶׁ֤ י ַכלָּ ִתָ֣ ִיְך ֲאח  ַדָ֖ ּו ד   :)י( ַמה־יָּפֵ֥

 ֵ֥ רֵּ ִיְך כְׁ ַתָ֖ מ  יַח ַשלְׁ ֵ֥ רֵּ ְך וְׁ שֹונֵּ֔ ַחת לְׁ ֙ב ַתָ֣ לָּ חָּ ש וְׁ ַבֶׁ֤ ה דְׁ ִׁ֑ ִיְך ַכלָּ תֹוַתָ֖ נָּה ִשפְׁ פְׁ ת ִתט ֵ֥ פֶׁ ֹון: ס)יא( נ ֵ֛ נִֽ בָּ  יַח לְׁ
ּום תִֽ ֵָּ֥֣ן חָּ יָּ ּול ַמעְׁ ה ַגֵ֥ל נָּעָ֖ ִׁ֑ י ַכלָּ ִתָ֣ ּול ֲאח  ָּ֣ן׀ נָּעָ֖  :)יב( ַגֵ֥

ים ִדִֽ רָּ ים ִעם־נְׁ ִרָ֖ פָּ ים כְׁ ִדִׁ֑ גָּ י מְׁ ִרָ֣ ם פְׁ ים ִעָ֖ ס ִרמֹוִנ֔ ָ֣ דֵּ ִיְ֙ך ַפרְׁ ַח֙ לָּ  :)יג( שְׁ

ר ִׁ֑ה מ ֹ֚ בֹונָּ י לְׁ ָ֣ ל־ֲעצֵּ ם כָּ ִקנָּ֔מֹון ִעָ֖ נֶׁ֙ה וְׁ ם קָּ כ ִ֗ ַכרְׁ ׀ וְׁ דְׁ ָָּ֣֣רְׁ ים )יד( נֵּ ִמִֽ שָּ י בְׁ ֵ֥ אשֵּ ל־רָּ ם כָּ ֔לֹות ִעָ֖  :ַוֲאהָּ

ֹון נִֽ בָּ ים ִמן־לְׁ ִלָ֖ זְׁ נ  ים וְׁ ִים ַחִיִׁ֑ ר ַמָ֣ ָ֖ אֵּ ים בְׁ ַיָָּ֣֣ן ַגִנ֔  :)טו( ַמעְׁ

גָּ  י מְׁ ִרֵ֥ י אַכָ֖ל פְׁ ַג֔נֹו וְׁ א דֹוִד֙י לְׁ יו יָּב ֶׁ֤ ִׁ֑ מָּ שָּ ּו בְׁ לָ֣ י ִיזְׁ יִחי ַגִנָ֖ ִפֵ֥ ן הָּ ימָּ֔ ֹוִאי תֵּ פֹו֙ן ּובָ֣ ּוִרי צָּ יו)טז( עֶׁ֤ ִֽ  :דָּ

 

 השירים פרק גשיר 
יו: אִתִֽ צָּ א מְׁ ל ֵ֥ יו וְׁ ִתָ֖ י ִבַקשְׁ ִשִׁ֑ ה ַנפְׁ ָ֖ ֲהבָּ אָּ ת שֶׁ ֵ֥ ִתי אֵּ שְׁ י֔לֹות ִבַקַּ֕ ִב֙י ַבלֵּ כָּ  )א( ַעל־ִמשְׁ

 

 רש"י שיר השירים פרק ג פסוק א
 בצר לי שישבתי אפילה כל שלשים ושמנה שנה שהיו ישראל נזופים: -)א( על משכבי בלילות 
 מות( כי אינני בקרבכם )שם /שמות/( כי לא אעלה בקרבך:)ש -בקשתיו ולא מצאתיו 

    מלבי"ם 
ית היתה סגורה בגויה זכרה את דודה שבשמים ותצא ממטתה ק)א( השיר השלישי: אחרי ימים רבים והרעיה האל

ר"ל מגויתה שנפרדה מן החומריות ותשקוד לבקש את ה' ולדרשו. וזה היה בשנת אחת עשרה למלך שלמה שאז 

בית ה' והרבה בתפלות ובתחנונים ובזבחים רבים במ"א ח' ובדה"ב ד'[ ולא מצאה את דודה עד שיצאה  כלה בנין



10 
 

מן העיר אל המדבר ר"ל עד שהתפשטה מן הגויה להתחבר עם הקדש שאז נראה אליו שנית כאשר נראה אליו 

שהשביתו כחות החומר  בגבעון ]כנז' במ"א ט' ובדהב"ז[ והיה נבואה גמורה ודבור ארוך באהבה וחבה. וגם אחר

את החבור הזה בכל זאת דבק רוח ה' בנפש שלמה גם אח"ז ע"י המקדש אשר בנה אשר ה' אמר לשכון בערפל. 

ויספר איך התפשטה הנפש מן הגויה ואיך לא יכלו בנות ירושלים שהם כחות החומר להשבית את קדושת שלמה 

 לבי ער ]ה' ב'[:ים גם אח"ז. והשיר הזה נמשך עד אני ישנה וקודבוקו באל
על. הרעיה נפש שלמה התחילה לזכור אהבת דודה העליון ב"ה ולבקשו על משכבה בלילות כי לפני הלילה ההוא 

שנגלה ה' אל שלמה במחזה שנית היה מכין א"ע לנבואה לילה אחר לילה )אחר שהקדים לקדם פניו בתפלה 

ולא מצאה אותו ר"ל שלא השיג הנבואה ]כי מעת ובזבחים( ועז"א בלילות לשון רבים שהתמיד בזה לילות רבים, 

 שהרבה בתפלה ובזבחים עברו י"ד ימי החנוכה ששמחו בשמחת הבית ועדיין לא הופיע דבר ה' אליו[:
  מלבי"ם 

)א( השיר השלישי: אחר ימים רבים והרעיה סגורה בחדרי שלמה זכרה את דודה ואהבתו על משכבה בלילות. 

מצאה אותו עד שיצאה מן העיר אל המדבר. שם נתחברה עמו עד שרדפו אחריה ותצא ממטתה לבקשו בעיר ולא 

בנות ירושלים, אמנם גם אח"כ נמשך החבור ביניהם ודבר עמה בכל לשון של חיבה ובסיפור זה יספר איך יצאה 

 ממטת שלמה, ואיך לא הפרידו בנות ירושלים ביניהם גם אחרי זאת, והשיר הזה נמשך עד אני ישנה )ה' ב(:
 על, הרעיה התחילה לזכור בדודה ולבקשו על משכבה לילה אחר לילה ולא מצאה אותו:

  תורה תמימה 
 על מרעיא( כמש"נ ונפל למשכב ]שם[: -א"ר אבהו, מהו על משכבי  -)א( על משכבי 

מהו בלילות, א"ר לוי באו לילותב(, אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, רבש"ע,  -על משכבי בלילות 

לשעבר היית מאיר לי בין לילה ללילה, בין לילה של מצרים ללילה של בבל, בין לילה של בבל ללילה של מדי, בין 

לילה של מדי ללילה של יון ובין לילה של יון ללילה של אדוםג( ועכשיו שישנתי לי מן התורה ומן המצות נסמכו לי 

 לילות ללילותד( ]שם[:
זה  -על משכבי בלילות זה לילה של מצריםה(, בקשתי את שאהבה נפשי דבר אחר  -על משכבי בלילות וגו' 

 זה שבטו של לויז(: -משהו(, מצאוני השומרים הסובבים 
זה אהל מועד שמשם נתחייבו ישראל  -זה סיניח(, ואל חדר הורתי  -אחזתיו ולא ארפנו עד שהבאתיו אל בית אמי 

 בהוראהט( ]שם[:
זה דניאלי(,  -על משכבי בלילות זה לילה של בבל, בקשתי את שאהבה נפשי דבר אחר  -על משכבי בלילות וגו' 

 אלו הכשדיםיא( ]שם[. -מצאוני השומרים הסובבים 

 

 שיר השירים פרק ג
ל: ִֽ אֵּ רָּ י ִישְׁ ָ֖ רֵּ ִּׁ֑ה ִמִגב  יב לָּ ִבָ֣ ים סָּ ִרָ֖ ים ִגב  ה ִשִשֵ֥ ֹלמ ֔ ִלשְׁ תֹ֙ו שֶׁ ה ִמטָּ  )ז( ִהנִֵּ֗

רֶׁ  י חֶׁ֔ זֵּ ֙ם ֲאֻחָ֣ ֹות:)ח( ֻכלָּ ילִֽ ַחד ַבלֵּ ֔כֹו ִמַפָ֖ רֵּ בֹ֙ו ַעל־יְׁ יש ַחרְׁ ה ִאֶׁ֤ ִׁ֑ מָּ חָּ י ִמלְׁ ָ֖ דֵּ ֻלמְׁ  ב מְׁ

 

 רש"י שיר השירים פרק ג פסוק ז
 אהל מועד והארון שהיו נושאין במדבר: -)ז( הנה מטתו שלשלמה 
 ששים רבוא סביב לה: -ששים גברים סביב לה 

 היתרים על בני ששים:מיוצאי הצבא לבד פחותים מבן עשרים ו -מגבורי ישראל 

  מלבי"ם 

)ז( הנה מטתו שלשלמה ששים גבורים סביב לה ר"ל הלא בנין הגוף שהוא מטת שלמה אשר עליו תשכב הנפש 

ותסגר בערש ברזל שלא להפרד ממנו כל ימי חייה יש לה ששים גבורים שומרים סביב הם איברי הגוף שהם רמ"ח 

עמים ששים הם איברים חיצונים לגמרי כמו שחושב במשנה ט' איברים שנחלקים לששים ששים סביב ]כי שני פ

פ"א דאהלות שלשים בפסת הרגל מכאן ומכאן ושלשים בפסת היד מכאן ומכאן וששים אברים הם פנימים יותר 

ובכ"ז הם חצונים בערך שאחריהם והם עשרה בקורסל שנים בשוק חמשה בארכובה אחד בירך שלשה בקטלית 

חד בזרוע ארבע בכתף ס"ה שלשים מכאן וכן בצד השני ס"ה ששים וששים ושמונה שנים בקנה שנים במרפק א

איברים הם עקר בנין הגוף והם כ"ב צלעות )משני הצדדים( י"ח חוליות השדרה תשעה בראש שמונה בצואר ששה 

במפתח הלב וחמשה בנקביו ועקר המספר הוא ששים שהוא המספר הגדול[ וא"כ הלא ששים האיברים האלה 

רים שומרים את הנפש בל תרד מן המטה שהיא הגויה והם גבורי ישראל, ימליץ כמו שישראל ישר אל המלאך הגבו



11 
 

ית ויאמר לא אשלחך ולא יעזבוה להפרד קויוכל ונצח את המלאך הרוחני כן הגבורים האלה מנצחים את הנפש האל

 מהם. והגבורים האלה:

  תורה תמימה 
הנה מטותיו ושבטיו, כמש"נ )חבקוק  -וסי פתר קרא בברכת כהנים. הנה מטתו ר' אלעזר ב"ר י -)ז( הנה מטתו וגו' 

אלו ששים אותיות שבברכת  -שלמלך שהשלום שלוכה(, ששים גבורים סביב לה  -ג'( שבועות מטותכד(, שלשלמה 

ה, יברכך א"ר עזריה, דברים מבורכין בגבור -שהם מגברין את ישראל, כולם אחוזי חרב  -כהניםכו(, מגבורי ישראל 

שהם נלחמים בכל מיני פורעניות שבעולםכח(, איש חרבו על ירכו מפחד  -ה' יאר ה' ישא ה'כז(, מלומדי מלחמה 

בלילות שאפילו אדם רואה בחלומו חרב מחתכת בירכו ילך לביהכנ"ס ויקרא ק"ש ויתפלל וישמע ברכת כהנים 

 ...הרן כה תברכוכט( ]שם[:ויענה אחריהם אמן ואין דבר רע מזיקו, לפיכך מזהיר את בני א

שלמלך שהשלום  -מטותיו ושבטיומו(, שלשלמה  -רבנן פתרי קרא ביוצאי מצרים, הנה מטתו  -הנה מטתו וגו' 

שלומז(, ששים גבורים מגבורי ישראל אלו ששים רבוא שיצאו ממצרים מבן עשרים שנה ומעלה, מגבורי ישראל אלו 

למטהמח(, איש חרבו על ירכו, שבשעה שאמר להם משה וכל ערל ששים רבוא שיצאו ממצרים מבן עשרים שנה ו

 לא יאכל בו, מיד כל אחד ואחד נטל חרבו על ירכו ומל עצמומט( ]שם[:
בתחלה מלך שלמה על כל ישראל ולבסוף לא מלך אלא על ירושלים, שנאמר )קהלת א'( אני  -מטתו שלשלמה 

 ו שנאמר הנה מטתו שלשלמהנ( ]סנהדרין ב' ב'[:קהלת הייתי מלך בירושלים ולבסוף לא מלך אלא על מטת

 

 שיר השירים פרק ג
ֹום ֲחֻתנָּ֔ת  יָ֣ ֹו ִאמֹ֙ו בְׁ ה־לֶׁ֤ רָּ ִעטְׁ ה שֶׁ ִ֗ רָּ ֲעטָּ ה בָּ ֹלמ ִׁ֑ ְך שְׁ לֶׁ ָ֣ ֹון ַבמֶׁ ֹות ִציָ֖ נֵ֥ ינָּה בְׁ ֵ֛ אֶׁ רְׁ ינָּה׀ ּוִֽ ֶ֧ אֶׁ ֹו: ס)יא( צְׁ ת ִלבִֽ ַחֵ֥ ֹום ִשמְׁ יָ֖  ֹו ּובְׁ

 

 רש"י שיר השירים פרק ג פסוק יא
 בנים שמצויינין לו במילה ובתפילין ובציצית: -בנות ציון )יא( 

אהל מועד שהוא מעוטר בגוונין תכלת וארגמן ותולעת שני אמר רבי נחוניא שאל רבי  -בעטרה שעטרה לו אמו 

שמעון בן יוחאי את רבי אלעזר ברבי יוסי אי איפשר ששמעת מאביך מהו שעטרה לו אמו אמר לו משל למלך 

דה והיה אוהבה ביותר לא זז מחבבה עד שקראה בתי שנאמר )תהלים מה( שמעי בת וראי לא שהיתה לו בת יחי

זז מחבבה עד שקראה אחותי שנאמר פתחי לי אחותי רעיתי לא זז מחבבה עד שקראה אמי שנאמר )ישעיה נא( 

 שמעו אלי עמי ולאומי אלי האזינו ולאמי כתיב עמד רבי שמעון בן יוחאי ונשקו על ראשו וכו':
 יום מתן תורה שעטרוהו להם למלך וקבלו עולו: -יום חתונתו ב

 זה שמיני למילואים שנתחנך בו המשכן במדבר: -וביום שמחת לבו 

  מלבי"ם 

)יא( צאינה. ועי"ז יכלה הרעיה הקדושה לשלח את בנות ציון שהם כחות החומריות מעליה. בל ישביתו אותה 

אתנה בנות ציון, שהם כחות החומר. צאינה, הפרדו מעלי. איש אל מלהתחבר עם דודה העליון, כי אמרה להן, 

יעמוד אתי בהתיחדי עם דודי ב"ה. וראינה במלך שלמה, שגם המלך שהוא היצר במלכותו. הוא מלך שהשלום 

ת. בעטרה שעטרה לו אמו, כי גם אמו שהיא המקור קישלו. כי עתה אין עוד ריב ומלחמה בינו ובין הנפש האל

צר שהוא החומר וכחותיו. עטרו לו עטרה לחתונה זו שהתחתן עם הרעיה השמיימית להתחבר עמה שמשם יצא הי

יו. ובו קאהבים. כי גם הגוף וכחותיו יקריב א"ע לאשים על מזבח האהבה כליל לה'. ויתהפך לרוחני בשמעו מצות אל

הקדושה לשמור  נתעטר עטרת חתנים שהוא עטרת השכל המעשי שבו יזדווג להכלה הכלולה שהיא הנשמה

משמרתה ולעבוד עבודתה. ועי"ז נפרדו מאותה בנות החומר ברצונם והיא התיחדה ע"י עבודתה עם הרוח הקדוש 

 :השוכן באפריון

  מלבי"ם 

)יא( צאינה, ועי"ז מצאה הרעיה תחבולה לשלח את בנות ציון מעליה כי אמרה להן )שיצאו מאתה לראות בעטרה 

ם חתונתו( את הרעיה )וקרא אותן בשם בנות ציון, כי עתה נתנו לה נערות שעטרה אם המלך למלך שלמה ביו

 :מבנות הציון היקרות והפרתמים(, ובעת יצאו לראות ונפרדו מאתה, בתוך כך נתיחדה עם דודה

 תורה תמימה שיר השירים פרק ג פסוק יא
 בנים המצוינים לי בתגלחת במילה ובציציתפא( ]מ"ר[: -)יא( בנות ציון 

 במלך שברא בריותיו שלמות, ברא חמה ולבנה כוכבים ומזלות על מלאתןפב( ]שם[: -שלמה במלך 
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במלך שהשלום שלו, שהשלום מעשיו לבריותיו, כיצד, השלים האש  -דבר אחר במלך שלמה  -במלך שלמה 

ר של לאברהם אבינו, החרב ליצחק, המלאך ליעקבפג(, דבר אחר, במלך שעשה שלום בין בריותיו, בין מיכאל ש

 שלג ובין גבריאל שר של אש, ולא זה מכבה זה ולא זה מכבה זהפד( ]שם[:
]במלך שהשלום שלו, בעטרה שעטרה לו אמו, זו כנסת ישראל[, ביום חתונתו, זו מתן תורהפה(  -במלך שלמה וגו' 

 וביום שמחת לבו זה בנין ביהמ"קפו( ]תענית כ"ו ב'[:
ו על כל המקרא ולא מצינו שעשתה בת שבע עטרה לשלמה, אלא מהו א"ר חנינא בר יצחק, חזרנ -שעטרה לו אמו 

מה עטרה זו קבועה באבנים טובות ומרגליות כך היה אהל מועד מצויין בתכלת וארגמן  -בעטרה שעטרה לו אמו 

 ובתולעת השני ובששפז( ]מ"ר[:
רי תורה, כמש"נ פקודי ה' ביום חתונתו זה סיני שהיו כחתניםפח( וביום שמחת לבו אלו דב -ביום חתונתו וגו' 

 ישרים משמחי לבפט( ]מ"ר[:

 

 שיר השירים פרק ד
י ַהִגבֹוִרִֽ  ֵ֥ טֵּ ל ִשלְׁ יו כ ָ֖ לָּ֔ ּוי עָּ לָ֣ ֙ן תָּ גֵּ ף ַהמָּ לֶׁ ֶׁ֤ ֹות אֶׁ ִפיִׁ֑ ַתלְׁ ּוי לְׁ נָ֖ ְך בָּ ֔ ִוי֙ד ַצּוָּארֵּ ל דָּ ַדֶׁ֤ ִמגְׁ  ים:)ד( כְׁ

 

 רש"י שיר השירים פרק ד פסוק ד
פה נוי באשה והדוגמא כמגדל דוד הוא מצודת ציון שהוא מקום חוזק ועופל קומה זקו -)ד( כמגדל דוד צוארך 

ומבצר כך הוא צוארך זו לשכת הגזית שהיתה חזקן ומבצרן של ישראל ואותו המגדל בנוי לתלפיות בנוי לנוי להיות 

"ו בתלפיות הכל מסתכלין בו ללמוד צורותיו ונוי מלאכת תבניתו והוא מגזרת )איוב לה( מלפנו מבהמו' ארץ והתי

 כמו תי"ו שבתרמית ובתבנית:
 כך מנהג השרים לתלות מגיניהם ושלטיהם בכותל המגדלים: -אלף המגן תלוי עליו 

אשפות שנותנין בהם חצים כמו )ירמיה נא( הברו החצים מלאו השלטים ודומה לו לשכת הגזית שמשם  -שלטי 

ן האלף על שם )ד"ה =דברי הימים= א טז( דבר הוראה יוצאה שהתורה מגן לישראל ויש לומר אלף המגן כמו מג

 צוה לאלף דור:
מצינו שהתלמידים נקראים על שם חצים ושלטים כעניין שנאמר )תהלים קכז( כחצים ביד גבור  -כל שלטי הגבורים 

 כן בני הנעורים אשרי הגבר אשר מלא אשפתו מהם:
  אבן עזרא 

ת שהם חרבות ויש אומרים כי התי"ו נוסף ויחסר אל"ף והוא יש אומרים לתלות פיו -)ד( הפעם הראשונה; לתלפיות 

 מן מלפנו מבהמות ארץ ומדקדקים אמרו אין לו דומה:
 מיני הנשק וכן והשלטים ענינו כמו מגינים: -שלטי 

  מלבי"ם 
)ד( כמגדל, אחר שתאר את הנפש כמו שהיא פועלת בעצמה בהשגת השכל והחכמה מתחיל לציירה כפי שהיא 

הגויה ומושלת עליו, ויורד מן ספור תארי הגלגלת שהוא משכן לנפש המשכלת, אל אמצעית הגויה מנהגת את 

ששם משכן הנפש החיונית, )ולכן השמיט תארים אלה לקמן ו' ז' כמש"ש(. והנה הצואר הוא הפרוכת המבדיל בין 

משול על הנפש החיונית הגלגלת והגויה, וכאלו דרך המסך הזה שהוא הצואר תתן הנפש קולה קול עוז לצוות ול

וכחותיה, ולכן ממשיל צואר הנפש כמגדל דויד, אשר היה בנוי לתלפיות, ושם עמדו הגבורים נושקי רומי קשת 

ללחום את אויבים בשער, ועליו היה תלוי אלף המגן וכל שלטי הגבורים לקרב ומלחמה. כן דרך שם תמשול על 

די המלך הזקן והכסיל הבונה מצודות על העיר הקטנה אויבי הנפש, שם תלתה מגיניה לדרוך קשת נגד גדו

לכבשה, כי היא תמשול עליו בחכמתה. כמ"ש ומצא בה איש מסכן חכם ומלט הוא את העיר בחכמתו. וכבר בארו 

שנמצא על הכח המתעורר. כח מניע מישר. וכח מניע מצוה, וכח מניע משלים, ומצייר שעל השני שדים שיאמר 

המתעורר, עומד המגדל החזק שהוא הצואר, שהוא משל אל המושל המצוה וגוער בקול אח"ז. שהם תולדות הכח 

שישמעו פקודתו, ומשם יכריח את הכח המתעורר להכנע תחת פקודת השכל העומד למעלה מהם. ועמהם אלף 

 המגן שהיא הכח המיישר, וכל שלטי הגבורים שהוא הכח המשלים ומשים משטרו עליהם:

  תורה תמימה 
זה ביהמ"ק, ולמה מדמהו בצואר, שכל הימים שהיה ביהמ"ק בנוי וקיים היה צוארן של  -ל דויד צוארך )ד( כמגד

זה ביהמ"ק  -רב כביכול נכפף צוארן הדא הוא דכתיב ושברתי את גאון עוזכם חישראל פשוט בין אוה"עפט(, וכיון ש

 ]שם[:
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נתון בגבהו של אדם כך ביהמ"ק נתון בגבהו זה ביהמ"ק, ולמה מדמהו בצואר, מה צואר זה  -כמגדל דויד צוארך 

של עולםצ(, ומה צואר זה רוב תכשיטין תלוין בו, כך כהונה מיבהמ"ק ולויה מביהמ"קצא(, ומה צואר זה אם נוטל 

 אין לאדם חיים, כך משחרב ביהמ"ק אין חיים לשונאי ישראלצב( ]שם[:
 ים אליוצג( ]ברכות ל' א'[:תל שכל פיות פונ -זה ביהמ"ק, ומהו תלפיות  -בנוי לתלפיות 
טטרגוניןצד(, חייא בר בון אמר, יופי היה ונעשה תלצה(, אמר הקדוש  -זה ביהמ"ק, ומהו תלפיות  -בנוי לתלפית 

 ברוך הוא, אני הוא שעשיתיו לתל בעוה"ז, אני הוא שעתיד לעשותו יפה לעוה"ב ]מ"ר[:
קפלתי והבאתי אותו המגן שהיה תאות לבכםצו(  אמר ר' ברכיה, אמר הקדוש ברוך הוא, אלף דור -אלף המגן 

 ]שם[:
ר' יצחק אומר, אמר אברהם לפני הקדוש ברוך הוא, רבש"ע, לי נעשית מגןצז( ולבני אין אתה  -אלף המגן וגו' 

נעשה מגן, אמר ליה הקדוש ברוך הוא, לך הייתי מגן אחד, שנאמר אנכי מגן לך, אבל לבניך אני נעשה מגינים 

 זו כהונה ומלכותצט( ]שם[: -הוא דכתיב אלף המגן תלוי עליו כל שלטי הגבורים הרבהצח(, הדא 

 

 שיר השירים פרק ד
ְך: ִֽ ין בָּ ֵ֥ ּום אֵּ י ּומָ֖ יִָּת֔ ֙ה ַרעְׁ ְך יָּפָּ ֶׁ֤  )ז( ֻכלָּ

 

 מלבי"ם שיר השירים מליצה פרק ד פסוק ז
קבל מהם ריח נחוח )ז( כלך. מעתה אחר שגם נפש החי והצומח התאחדו אל הקדש וישכון ה' כבוד בתוכם ל

מעתה אין מום ביחידה הרעיה בת מרום, כי עד עתה היה בה מום קבוע מחובר בה, שהוא נפש החי והצומח 

שהתחברו עמה והיו דבוקים בה שרוע וקלוט, והיו מבדילים בינה לבין הקדש ופוסלים אותה מלהיות כהן לאל עליון 

 כי גם אלה חוברו יחדיו אל הקדש:ועובד עבודת העיון והפרישות, לא כן עתה כלך יפה, 

  תורה תמימה 
 זה יעקב אבינו שהיתה מטתו שלמה ולא נמצא בה פסולקה( ]מ"ר[: -)ז( כולך יפה רעיתי 

תנא רשב"י, בשעה שעמדו ישראל לפני הר סיני ואמרו כל אשר דבר ה' נעשה ונשמעקו(, באותה  -כולך יפה רעיתי 

ולא חגרין ולא סומין ולא אלמין ולא חרשין ולא שוטין ולא שממיןקז( ולא שעה לא היו בהם לא זבים ולא מצורעים 

 טפשין ולא חלוקי לבקח( ועל אותה שעה נאמר כולך יפה רעיתיקט( ]שם[:
תניא, מה ראה הכתוב ליחס בספר שמות ראובן שמעון לוי אצל משה ואהרןקי(, לפי שקבלו  -כולך יפה רעיתי 

 ה רעיתיקיא( ]שם[:תוכחת אביהם, ולכך נאמר כולך יפ
כתיב )זכריה ד'( ראיתי והנה מנורת זהב כולה וגולה על ראשה ושנים זיתים עליה, אמר הקדוש  -כולך יפה רעיתי 

 ברוך הוא הואיל וכך, כולך יפה רעיתי ומום אין בךקיב( ]שם[:
שבית דין מנוקין בצדק  אין בודקין ביוחסין מסנהדרין ומעלהקיג(, מאי טעמא, דתנא רב יוסף, כשם -ומום אין בך 

 כך מנוקין מכל מום, מאי קרא, כולך יפה רעיתי ומום אין בךקיד( ]קדושין ע"ו ב'[:

 

 

 


