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Shir HaShirim 7-8 

 שיר השירים פרק ז
מַ  ית ִכְמֹחַלׁ֖ת ַהַֽ ּוַלִמִּ֔ ה־ֶתֱחזּוׁ֙ ַבשּׁ֣ ְך ַמַֽ ָּ֑ ּוִבי ְוֶנֱחֶזה־ב  ּוִבי שׁ֖ ית שׁ֥ ּוַלִמִּ֔ ּוִביׁ֙ ַהשּׁ֣ ּוִבי שׁ֙ ִָֽים:)א( שׁ֤ ַֽ  ֲחנ 

ִיְך  י ְיֵרַכִּ֔ יב ַחמּוֵקּׁ֣ ִדָּ֑ ים ַבת־נ  ִלׁ֖ ִיְך ַבְנע  ַמַ֛ ֧פּו ְפע  ן:)ב( ַמה־י  ַֽ מ  י א  ה ְיֵדׁ֥ ים ַמֲעֵשׁ֖ ִאִּ֔ ֹו ֲחל   ְכמּׁ֣
ים: ׁ֖ה ַבשֹוַשִנַֽ ים סּוג  ת ִחִטִּ֔ ֶזג ִבְטֵנְךׁ֙ ֲעֵרַמּׁ֣ ָּ֑ ר ַהמ  ַהר ַאל־ֶיְחַסׁ֖ ָֽן ַהַסִּ֔ ְרֵרְךׁ֙ ַאַגּׁ֣  )ג( ש 

ה: ַֽ י ְצִבי  ֳאֵמׁ֥ ים ת  ִרׁ֖ ִיְך ִכְשֵנׁ֥י ֳעפ  ַדַ֛  )ד( ְשֵנׁ֥י ש 
ל ַהֵשָּ֑  ְך ְכִמְגַדּׁ֣ שֶ )ה( ַצּו אֵרׁ֖ ַֽ ה ְפֵנׁ֥י ַדמ  ֹון צֹוֶפׁ֖ נִּ֔ ל ַהְלב  ים ַאֵפְךׁ֙ ְכִמְגַדּׁ֣ ַערׁ֙ ַבת־ַרִבִּ֔ ֹון ַעל־ַשׁ֙ ֹות ְבֶחְשבּ֗ ִיְך ְבֵרכּׁ֣  ק:ן ֵעיַנַ֜

ים: ִטַֽ ְרה  ּור ב  סׁ֥ ֶלְך א  ן ֶמׁ֖ ָּ֑ מ  ַאְרג  ְך כ  ל ְוַדַלׁ֥ת רֹאֵשׁ֖ ִיְךׁ֙ ַכַכְרֶמִּ֔ ַלַ֙ ְך ע   )ו( רֹאֵשׁ֤
ִפיתׁ֙ ּומַ  √ ים:)ז( ַמה־י  ֲענּוִגַֽ ה ַבַתַֽ ׁ֖ ְמְת ַאֲהב  ַעִּ֔  ה־נ 

How fair and how pleasant art thou, O love, for delights! 

ֹות: ִיְך ְלַאְשֹכלַֽ ַדׁ֖ ר ְוש  מ ִּ֔ ה ְלת  ּׁ֣ ְמת  ַֽ ֵתְךׁ֙ ד  ֹומ  את קַֽ ֹׁ֤  )ח( ז
יִ  ַדׁ֙ ׁ֤א ש  ְהיּו־נ  ָּ֑יו ְוִיַֽ ׁ֖ה ְבַסְנִסנ  ֲחז  ר ֹאַֽ מ ִּ֔ ה ְבת  ְרִתיׁ֙ ֶאֱעֶלּׁ֣ ַמׁ֙ ים:)ט( א  ְך ַכַתפּוִחַֽ יַח ַאֵפׁ֖ ֶפן ְוֵרׁ֥ ֹות ַהֶגִּ֔  ְךׁ֙ ְכֶאְשְכלּׁ֣

ים: י ְיֵשִנַֽ ב ִשְפֵתׁ֥ ים דֹוֵבׁ֖ ִרָּ֑ י ְלֵמיש  ְך ְלדֹוִדׁ֖ ֹוב הֹוֵלׁ֥ ְך ְכֵיׁ֥ין ַהטַ֛  )י( ְוִחֵכֵּ֕
ֹו: ס √ תַֽ י ְתשּוק  ַלׁ֖ י ְוע  י ְלדֹוִדִּ֔  )יא( ֲאִנּׁ֣

I am my beloved's, and his desire is toward me. 

ים: ִרַֽ ינ ה ַבְכפ  ִלׁ֖ ה נ  ֶדִּ֔ א ַהש  ה דֹוִדיׁ֙ ֵנֵצּׁ֣ ׁ֤  )יב( ְלכ 
ן ם ֶאֵתׁ֥ ַ֛ ים ש  ִרמֹוִנָּ֑ ר ֵהֵנׁ֖צּו ה  ַדִּ֔ ח ַהְסמ  ֶפןׁ֙ ִפַתּׁ֣ ה ַהֶגׁ֙ ׁ֤ ְרח  ַֽ ה ִאם פ  ים ִנְרֶאֶ֞ ִמִּ֔ הׁ֙ ַלְכר  ימ  ְך: )יג( ַנְשִכׁ֙ ַֽ י ל   ֶאת־ֹדַדׁ֖

יַח ְועַ  √ ְתנּו־ֵרּ֗ ַֽ ים נ  ִאּׁ֣ דּוד  ְך:)יד( ַהַֽ ַֽ ְנִתי ל  ַפׁ֥ י צ  ים דֹוִדׁ֖ ִנָּ֑ ים ַגם־ְיש  ִשׁ֖ ים ֲחד  ִדִּ֔ ל־ְמג  ינּוׁ֙ כ  ֵחׁ֙  ל־ְפת 

The mandrakes give forth fragrance, and at our doors are all manner of precious fruits, new and old, which 

I have laid up for thee, O my beloved. 

 

 שיר השירים פרק ח
י:)א( ִמׁ֤  ּוזּו ִלַֽ ְקךִּ֔ ַגׁ֖ם לֹא־י בׁ֥ ּׁ֣ ֲאךׁ֤ ַבחּוץׁ֙ ֶאש  ְמצ  י ֶאַֽ י ִאִמָּ֑ י יֹוֵנׁ֖ק ְשֵדּׁ֣ ח ִלִּ֔ ּׁ֣  י ִיֶתְנךׁ֙ ְכא 

י: יס ִרֹמִנַֽ ַקח ֵמֲעִסׁ֖ ֶרִּ֔ ִָֽין ה  ִני ַאְשְקךׁ֙ ִמַיּׁ֣ י ְתַלְמֵדָּ֑ ית ִאִמׁ֖ יֲאךַ֛ ֶאל־ֵבׁ֥ ֲגךּ֗ ֲאִבַֽ ַֽ  )ב( ֶאְנה 
י ַחת רֹאִשִּ֔ ִני: )ג( ְשמֹאלֹוׁ֙ ַתּׁ֣ ֹו ְתַחְבֵקַֽ יִמינׁ֖  ִוַֽ

ץ: ּֽ פָׁ ד ֶשֶתחְׁ ה ַעַּ֥ ֶ֖ ַאֲהבָׁ ֛רּו ֶאת־הָׁ רְׁ ע ּֽ ַמה־תְׁ ירּו׀ ּוּֽ ִעִ֧ ִָ֑ם ַמה־תָׁ  ִ לָׁ רּושָׁ ֣נֹות יְׁ ֶכֶ֖ם בְׁ ִתי ֶאתְׁ עְׁ ַבַּ֥  ס )ד( ִהשְׁ

ֹוַרְרִתִּ֔  √ ּוַחׁ֙ עַֽ ַחת ַהַתפׁ֙ ּה ַתׁ֤ ָּ֑ ֶקת ַעל־דֹוד  ר ִמְתַרֶפׁ֖ הׁ֙ ִמן־ַהִמְדב ִּ֔ את ֹעל  ֹּ֗ י ז ְתך:)ה( ִמּׁ֣ ַדַֽ ׁ֥ה ְיל  ה ִחְבל  מ  ׁ֖ ך ש  ְתך ִאֶמִּ֔ ה ִחְבַלּׁ֣ מ   יך ש ָׁ֚

Who is this that cometh up from the wilderness, leaning upon her beloved? Under the apple-tree I 

awakened thee; there thy mother was in travail with thee; there was she in travail and brought thee forth. 

 ָּ֑ ֹול ִקְנא  ה ִכְשאׁ֖ ׁ֥ ש  ה ק  ֶותׁ֙ ַאֲהב ִּ֔ ׁ֙ ה ַכמ  ׁ֤ י־ַעז  ך ִכַֽ םׁ֙ ַעל־ְזרֹוֶעִּ֔ חֹות  ך ַכַֽ ם ַעל־ִלֶבּ֗ חֹות ַ֜ ִני ַכַֽ ַֽה:)ו( ִשיֵמַ֙ ֶבְתי  ש ַשְלֶהׁ֥ י ֵאׁ֖ יה  ִרְשֵפֵּ֕ ֶפֵּ֕  ה ְרש 

ה  √ ַאֲהב ִּ֔ ַֽ ֹות ֶאת־ה  ּוְכלּוׁ֙ ְלַכבּׁ֣ א יַֽ ֹׁ֤ ים ל ִים ַרִבּ֗ ֹו: )ז( ַמּׁ֣ ּוזּו לַֽ ֹוז י בׁ֥ ה בׁ֖ ַאֲהב ִּ֔ ֹון ֵביתֹוׁ֙ ב  ל־הׁ֤ יש ֶאת־כ  ן ִאַ֜ ּוה  ִאם־ִיֵתַ֙ א ִיְשְטפָּ֑ ֹּׁ֣ ֹות ל רׁ֖   ּוְנה 

 ס
Many waters cannot quench love, neither can the floods drown it; if a man would give all the substance of 

his house for love, he would utterly be contemned. 

ּה: ַֽ ֹום ֶשְיֻדַבר־ב  נּו ַביׁ֖ ה־ַנֲעֶשהׁ֙ ַלֲאֹחֵתִּ֔ ָּּ֑ה ַמַֽ ין ל  ִים ֵאּׁ֣ ַדׁ֖ ה ְוש  נּוׁ֙ ְקַטנ ִּ֔ ֹות ל ַ֙ חׁ֥  )ח( א 
ֶרז: ַֽ ּוַח א  יה  לׁ֥ ֶלׁ֖ ּור ע  יא נ צׁ֥ ֶלת ִהִּ֔ ֶסף ְוִאם־ֶדּׁ֣ ָּ֑ יַרת כ  יה  ִטּׁ֣ ֶלׁ֖ יא ִנְבֶנׁ֥ה ע  ה ִהִּ֔ ּׁ֣  )ט( ִאם־חֹומ 

ה וְ  י חֹומ ִּ֔ ֹום: פ)י( ֲאִנּׁ֣ לַֽ ת ש  ׁ֖יו ְכמֹוְצֵאׁ֥ יִתי ְבֵעינ  ִיׁ֥ ז ה  ַ֛ ֹות א  לָּ֑ י ַכִמְגד  ַדׁ֖  ש 
ֶסף: ַֽ ֶלף כ  ֹו ֶאׁ֥ א ְבִפְריׁ֖ יש י ִבׁ֥ ים ִאַ֛ ֶרם ַלֹנְטִרָּ֑ ן ֶאת־ַהֶכׁ֖ ַתׁ֥ ֹון נ  מִּ֔ ַעל ה  ׁ֤ה ִלְשֹלֹמהׁ֙ ְבַבּׁ֣ י  ֶרם ה   )יא( ֶכּׁ֣

ֶלף ְלךׁ֙ ְשֹל ֶאׁ֤ ָּ֑י ה  נ  י ְלפ  י ֶשִלׁ֖ ֹו:)יב( ַכְרִמׁ֥ ים ֶאת־ִפְריַֽ ִים ְלֹנְטִרׁ֥ אַתׁ֖ ה ּומ   ֹמִּ֔
יִני: ְך ַהְשִמיִעַֽ ים ְלקֹוֵלׁ֖ ים ַמְקִשיִבׁ֥ ים ֲחֵבִרַ֛ ֶבת ַבַגִנּ֗  )יג( ַהיֹוֶשּׁ֣

ים: √ ִמַֽ י ְבש  ֵרׁ֥ ל ה  ים ַעׁ֖ ִלִּ֔ ַאי  ַֽ ֶפר ה  ֹו ְלֹעּׁ֣ ְדֵמה־ְלךׁ֤ ִלְצִביׁ֙ אָׁ֚ י ּוַֽ ח׀ דֹוִדּ֗  )יד( ְבַרּׁ֣

Make haste, my beloved, and be thou like to a gazelle or to a young hart upon the mountains of spices. 

 

 רש"י שיר השירים פרק ז פסוק ז
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אחר שפרט קילוס כל אבר ואבר כלל כל דבר מה יפית כולך ומה נעמת לידבק בך אהבה  -)ז( מה יפית ומה נעמת 

  ההוגנת להתענג בה:
  מלבי"ם 

יפה ונעים מאד אבל רק בתענוגים. ר"ל אם תאהבי את הגוף ותחיי חיים הזמניים שאז  )ז( מה יפית. את אהבה. הנך

 ות. שאז לא תמצא תענוגים ומעדניםיהיו לך תענוגי הזמן וכל עדוניו. אז טוב האהבה. לא במ
  מלבי"ם 

בל רק )ז( מה יפית, )שם אהבה בא ע"ד ההפשטה, את האהבה( אומרים את מדת האהבה. מה יפית ונעמת מאד. א

בתענוגים. אם האהבה מקושרת בתענוגים אז היא יפה. ר"ל אם תאהבי את המלך שאז יהי לך כל תענוג ועדן, אז 

 טובה האהבה לא האהבה להרועה העני. אשר לא יהיה אהבה בתענוגים:
  תורה תמימה 

 הדרשות השייכות לכאן באו למעלה פרשה א' פסוק ט"ו בלשון הנך יפה: -)ז( מה יפית וגו' 
זו אהבתו של אברהם אבינו שהיה מתחטא על מלך סדום, כמש"נ ויאמר אברם אל מלך סדום  -אהבה בתענוגים 

 הרמותי ידי אל ה' אם מחוט ועד שרוך נעלנו( ]מ"ר[:
דבר אחר אהבה בתענוגים זו אהבתו של דניאל שהיה מתחטא על בלשאצר, שנאמר )דניאל ה'(  -אהבה בתענוגים 

 ביתך לאחרן הבנז( ]שם[:מתנתך לך להוין ונבז
 

 מלבי"ם שיר השירים מליצה פרק ז פסוק יא
)יא( אני לדודי ועלי תשוקתו, כי יצאה נשמתו בנשיקה ותשוקה. תשוקת החלק אל הכל והכל אל החלק, ותדבק 

 במקורה ברוב אהבתה, )ועיין באדרת האזינו דף רפ"ח שרשב"י אמר פסוק זה בעת מותו(:
 פרק ז פסוק יאתורה תמימה שיר השירים 

 מלמד שאין תשוקתן של ישראל אלא באביהם שבשמיםעא( ]מ"ר[: -)יא( ועלי תשוקתו 
תש וקו, אומרים ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, אף על פי שתשים אנועב( אף על פי כן אנו  -תשוקתו  -ועלי תשוקתו 

 מצפים ומקוים לישועתו של הקדוש ברוך הוא בכל יום ]שם[:
 

 רים פרק ז פסוק ידרש"י שיר השי
דודאי התאנים הטובות והרעות כענין שנאמר )ירמיה כד( הראני ה' והנה שני דודאי תאנים  -)יד( הדודאים נתנו ריח 

וגו' הדוד האחד טובות וגו' והדוד השני תאנים רעות מאד אשר לא תאכלנה אלו פושעי ישראל עכשיו שניהם נתנו 

 ריח כולם מבקשים פניך:
 יש בידינו שכר מצות הרבה: -מגדים  ועל פתחינו כל

 שחדשו סופרים עם הישנים שכתבת עלי: -חדשים גם ישנים 
 לשמך ולעבודתך צפנתים בלבי, ד"א צפנתי להראות לך שקיימתם: -צפנתי לך 
  מלבי"ם 

הגוף, )יד( הדודאים. ר"ל העיון והמעשה אינו מיוחד לה' לבדו, כי יעשה לפעמים בעבור פניות חיצוניות והנאות 

הדודאים המעלים ריח, )שהוא משל המושכלות(, הם נתנו ריח. הפקר לכל, כי הם הפקר בשדה, ר"ל כי העיון יהיה 

גם בדברים חיצונים וחכמות חיצוניות הבלתי נובעים לעבודת ה', )ותפס דודאים שמסגולתם לעורר אהבה בין איש 

הבלתי מעוררים אהבה רוחניית שהוא אהבת ה' ובזה לאשתו אבל זו אהבה גשמיית( ר"ל שישכיל ויעיין בעיונים 

הריח הפקר לכל כחות החומר לא לה' לבדו )ועיין בהקדמה בזוהר דף י"ב(. וכן על פתחינו כל מגדים. שהם הפירות 

ר"ל פרי המעשים. הם על פתחינו מבחוץ, לא יובאו אל הקדש פנימה, כי המעשים בלא אהבת ה' הם גויות בלא 

תוך, ועומדים על הפתח ולא יבואו בחדרים הפנימיים וחגוי הלב, והם חדשים גם ישנים. ר"ל גם  נשמה קליפות בלא

המצות החשובות הם ישנות ונעשות מתוך ההרגל בלבד מצות אנשים מלומדה אחר שאין בתוכם אהבת ה' אבל דודי 

 ה כולו קה' לבד ומיוחד לה' והיצפנתי לך. האהבה מה שעבדתי את ה' מאהבה זאת היא הצפון ל
  מלבי"ם 

)יד( הדודאים, הרעיה אומרת הנה הדודאים שלוקטים אותן בעבור טוב ריחם, אבל הם נתנו ריח ר"ל שריחם אינו 

מיוחד לבעליהם לבד. כי הם הפקר בשדה וכבר נתנו ריח לכל עובר. וגם כל מגדים הם על פתחינו. ר"ל גם המגדים 

. חדשים ר"ל המגדים הם חדשים ובכ"ז דומים כישנים, אחר העומדים למאכל ועונג הם על הפתח, הפקר לכל

ששבענו מהם די והותר כל אלה אינם חשובים, רק דודי ואהבתי צפנתי לך זה אינו הפקר ואינו כדבר ישן. כי צפנתי 

 את אהבתי רק לך וצפנתים מעין כל. כי לך המה:
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  תורה תמימה 
 -אלו בחורי ישראל שלא טעמו טעם חטא, ועל פתחינו כל מגדים דרש רבא, הדודאים נתנו ריח  -)יד( הדודאים וגו' 

 אלו בנות ישראל שאוגדות פתחיהן לבעליהןפב( ]עירובין כ"א ב'[:
ר' יודן אמר, בא וראה כמה חביבים הדודאים לפני הקדוש ברוך הוא, שבשכר הדודאים עמדו שני  -הדודאים וגו' 

 לןפג( ]מ"ר[:ישכר וזבו -שבטים גדולים מסויימים, ואלו הם 
א"ר לוי, כתיב )ירמיה כ"ד( הראני ה' והנה שתי דודאי תאנים וגו', הדוד אחד תאנים טובות מאד, זו  -הדודאים וגו' 

זו גלותו של צדקיהופה(, שמא תאמר גלותו של יכניה עשה  -גלותו של יכניהפד( והדוד אחד תאנים רעות מאד 

 שתי הדודאים הטובים והרעים נתנו ריחפו( ]מ"ר[: -נתנו ריח תשובה ולא גלותו של צדקיה, ת"ל הדודאים 
רבנן אמרי, משל למלך שהיה לו פרדס ונתנו לאריס, מה עשה האריס, מלא כלכלות של תאנים  -ועל פתחינו וגו' 

מפירותיו של פרדס ונתן על פתח הפרדס, וכשהיה המלך עובר ורואה כל השבח הזה, אמר, אם בפתח הפרדס כך, 

ולו על אחת כמה וכמה, כך בדורות האחרונים ר' יוחנן בן זכאי ור' אליעזר ור' יהושע ור' מאיר ור' עקיבא בפרדס כ

ותלמידיהם, על אחת כמה וכמה בדורות הראשונים אנשי כנסת הגדולה הלל ושמאי ורבן גמליאל הזקן, ועליהם הוא 

 אומר, חדשים גם ישנים דודי צפנתי לךפז( ]שם[:
אמר ליה רב חסדא לההוא מרבנן דהוה קא מסדר אגדתא קמיה, מי שמיע לך מהו חדשים וגם  -חדשים גם ישנים 

 ישנים, אמר ליה, הללו דברי תורה והללו דברי סופריםפח( ]עירובין כ"א ב'[:
דרש רבא, מאי דכתיב חדשים גם ישנים דודי צפנתי לך, אמרה כנס"י לפני הקדוש ברוך הוא,  -חדשים גם ישנים וגו' 

 ע, הרבה גזירות גזרתי על עצמי יותר ממה שגזרת עלי וקיימתיםפט( ]שם שם[:רבש"
אמר ר' אבא בר כהנא, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, אתם צופנים לי ואני צופן לכם, אתם צופנים  -דודי צפנתי לך 

דיה מרובין מדידן, לי במצות ובמעשים טוביםצ( ואני צופן לכם באוצרות מלאים יותר מכל הטובות שבעולם, אלא דדי

 הדא הוא דכתיב )תהלים ל"א( מה רב טובך אשר צפנת ליראיך וגו'צא( ]מ"ר[:

 

 רש"י שיר השירים פרק ח פסוק ה
הקדוש ברוך הוא ובית דינו אומרים על כנסת ישראל מי זאת כמה היא חשובה זאת שנתעלתה מן  -)ה( מי זאת 

 בוק שכינה ונראית חבתה לכל ועודנה בגלותה:המדבר בכל מתנות טובות שם נתעלתה במתן תורה ובד
 מתחברת על דודה מודה שהיא חברתו ודבוקה בו, רפק בלשון ערבי רפקתא חבורה: -מתרפקת על דודה 

כך היא אומרת בבקשה חבת דודה תחת התפוח עוררתיך זכור כי בתחתית הר סיני העשוי  -תחת התפוח עוררתיך 

לשון חבת אשת נעורים המעוררת את דודה בלילות בתנומות עלי משכב  על ראשי כמין תפוח שם עוררתיך והוא

 מחבקתו ומנשקתו:
 הרי אמרנו שהקב"ה קראה אמו שם נהיתה לך לאם: -שמה חבלתך 

 לשון חבלי יולדה, חבלתך באו לך חבלים ממך כמו )ירמיה י'( בני יצאוני יצאו ממני: -חבלתך 

  מלבי"ם 
ש היקרה הזאת אשר היא עולה מן המדבר. ר"ל כי בצאתה אל המדבר. שהוא )ה( מי זאת. שואלים מה מהות הנפ

אחרי נפרדה מן הגויה, הנה היא עולה במעלות הסולם למעוני שחקים ושם היא מתרפקת על דודה להדבק בדוד 

ואין יה מה שלא יהיה כן לכל הנפשות שתגוענה עם הגויה. קהעליון הצח ואדום, להיות צרורה בצרור החיים את ה' אל

להם קיום אישיי רק קיום מיני, ומה נשתנה הנפש הזאת. )תשובת ה'( תחת התפוח עוררתיך, זה הוא יען שהנפש 

היקרה הזאת היא אצולה ממרום וממקום קדוש תתהלך. כי בעת עוררתי אותך ממקומך לרדת אל הגויה, היית תחת 

ור הנשמות, שמה חבלתך אמך בעת נקשרת התפוח בחקל תפוחין קדישין באצילות העליון בעולם האורה ששם מק

בחבלי יולדה אל אמך שהיא הגויה שמה היית תחת התפוח העליון, וגם שמה חבלתך ילדתך כי שם שרשך, והיית 

שם עצם רוחני נבדל חיה ורבת פעלים, ולכן שבת למקומך אשר באת משם, )והנה בכל השיר דבר אליה בלשון נקבה 

תפוס לשון זכר לנקבה כמ"ש הרד"ק במכלול דף ט' ודף י' עיין שם יש פה טעם כי ופה בלשון זכר ומלבד שימצא שי

ולא יצדק  הנפש כשעומדת בפ"ע נפרדת מן הגויה אינה מתפעלת ומקבלת רק היא עצם רוחני נבדל כאישים העליונים

 לדבר עליה בלשון נקבה
  מלבי"ם 

ל המדבר והיא מתרפקת אל דודה, ]תשובת )ה( מי ]דברי המשורר[ שואל מי זאת אשר התרחקה מעיר מושב א

הדוד[ תחת התפוח עוררתיך בפעם הראשון שמצאתי אותך מצאתי אותך ישנה תחת התפוח ושם עוררתיך וגם שם 

תחת התפוח, חבלתך אמך, שם הולידה אותך, וגם שם חבלה ילדתך. גם אמך נולדה תחת התפוח. ר"ל היא למודה 

 ושם נולדה היא ואבותיה: להיות במדבר לא בעיר, כי שם נמצאה
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  תורה תמימה 
עלויה מן המדבר, סלוקה מן המדבר, מיתתה מן המדבר, כמש"נ במדבר הזה יתמו ושם  -)ה( עלה מן המדבר 

 ימותויב( ]מ"ר[:
 מהו מתרפקת על דודה, א"ר יוחנן, שהיא מתרת פרקי תורה ופרקי מלכות לעתיד לבאיג( ]שם[: -מתרפקת על דודה 

דרש רב עוירא, בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו ישראל ממצרים, שהיו  -עוררתיך תחת התפוח 

משתדלות להזקק לבעליהן, וכיון שהגיע זמן הולדתן הולכות ויולדות בשדה תחת התפוח, שנאמר תחת התפוח 

 עוררתיךיד( ]סוטה י"א ב'[:
בסיני היה סם חיים לישראל וסם מות לאוה"ע, א"ר סימון, הדבור שהיה יוצא מהקב"ה  -תחת התפוח עוררתיך 

 לפיכך הוא אומר תחת התפוח עוררתיךטו( ]מ"ר פ' ב' פ"ג[:
דרש פלטיין איש רומי ואמר, נתלש הר סיני ונעצר בשמי מרום והיו ישראל נתונים תחתיו,  -תחת התפוח עוררתיך 

 שנאמר ותקרבון ותעמדון תחת ההרטז( ]מ"ר[:
ר אחר תחת התפוח עוררתיך זה סיני, ולמה נמשל לתפוח, מה תפוח זה עושה פירות דב -תחת התפוח עוררתיך 

 בחודש סיון כך התורה נתנה בסיוןיז( ]מ"ר[:
דבר אחר תחת התפוח עוררתיך, ולמה לא כאגוז ואילן אחר, אלא כל אילן דרכו להוציא  -תחת התפוח עוררתיך 

תחלה ואח"כ מוציא עליו, כך הקדימו ישראל עשיה לשמיעה, תחלה עליו ואח"כ פירותיו ותפוח זה מוציא פירותיו 

 שנאמר נעשה ונשמעיח( ]שם[:
בסיני[, וכי שמה חבלה, א"ר ברכיה, משל לאחד שהלך במקום סכנה וניצל, פגע ביה  -]שמה  -שמה חבלתך אמך 

 חבריה, אמר ליה, כמה סכנות עברת והוית כדון השתא ילדתך אמך ובריה חדשה נבראתיט( ]שם[:
בשעה שאמרו כל  -במדבר[, אמר ר' אבא בר כהנא, שמה חבלתך ושמה חבלה, חבלה  -]שמה  -שמה חבלתך אמך 

נתמשכנו, דתנא  -בשעה שאמרו לעגל אלה אלהיך ישראל, ומהו חובלה  -אשר דבר ה' נעשה ונשמעכ(, שמה חבלה 

 יו וכשחטאו נוטל מהםכא( ]שם[:ר' שמעון בן יוחאי, זין שנתן להם לישראל בחורב שם המפורש היה חקוק על

 

 רש"י שיר השירים פרק ח פסוק ז
 על שכינם בלשון רשפים נופל עליהם לשון לא יכבו: -)ז( מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה 

 האומות: -מים רבים 
 שריהם ומלכיהם: -ונהרות 

 על ידי חוזק ואימה ואף על ידי פתוי והסתה: -לא ישטפוה 
 כדי להמיר אהבתך: -הון ביתו  אם יתן איש את כל

 כל אלה הקדוש ברוך הוא ובית דינו מעידים שכך כנסת ישראל מתרפקת על דודה: -בוז יבוזו לו 

  מלבי"ם 
ה ר"ל שכל פתויי קי)ז( מים. )דברי המשורר(, רואים אנו כי מים רבים לא יוכלו לכבות אהבה. הראיה העליונה אל אל

ו לבטל אהבת נפש שלמה לאלקיה: וגם נהרות. השוטפים שהם תהפוכות הזמן היצר וחמדת הכח המתעורר לא יכל

ורעת העולם: לא ישטפוה. עד שאם יתן איש כל הון בעבור אהבת ה' בוז יבוזו לו. כי לא דבר קטן ינתן מחירה כי 

 מטבע האהבה הגדולה הזאת שימסור עליה את נפשו ומאודו:
 ת.הרעיה נפש שלמה דבקה בחיי עד האלקי הרוחו

 ובזה נשלם שיר החמישי:
  מלבי"ם 

)ז( מים ]דברי המשורר[ רואים אנו גדול כח האהבה ורשפיה רשפי אש. אשר במים רבים ונהרות לא יוכלו לכבותה, 

ר"ל שכל תחבולות שלמה שעשה להטות לב הרעיה מן דודה לא הועילו מאומה, כי אש האהבה לא תכובה במים 

הנמצא בדרכם לא ישטפוה ר"ל שלא יכול לה שלמה לא בטוב ולא ביד חזקה.  רבים, וגם נהרות שדרכם לשטוף כל

 לכן אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה בוז יבוזו לו כי לא יקנוה בהון עתק רק באהבת הלב הדבר תלוי:
 הרעיה דבקה בדודה:

 ובזה נשלם השיר החמישי:

  תורה תמימה 
 ת את האהבה, לפיכך אין עבירה מכבה תורהל( ]סוטה כ"א א'[:מים רבים לא יוכלו לכבו -)ז( מים רבים וגו' 

מים רבים אלו אוה"ע, שנאמר )ישעיה י"ז( הוי המון עמים רבים כהמות ימים יהמיון, לא יוכלו לכבות  -מים רבים וגו' 

 -את האהבה, את האהבה שהקב"ה אוהב לישראל, שנאמר )מלאכי א'( אהבתי אתכם אמר ה', ונהרות לא ישטפוה 
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אלו אוה"ע, כמש"נ )ישעיה ז'( ביום ההוא יגלח ה' בתער השכירה בעברי נהר וגו', ונאמר )שם ח'( ולכן הנה ה' מעלה 

 עליהם את מי הנהרלא( ]שם[:
אם פותחין כל אוה"ע את כל האוצרות שלהם ונותנים בדבר אחד מן התורה אינו מתכפר בידם  -אם יתן איש וגו' 

 לעולםלב( ]מ"ר[:
אם פותחין כל אומה"ע כל אוצרות שלהם ונותנין כל ממונם בדמיהם של ר' עקיבא וחביריו אין  -וגו' אם יתן איש 

 מתכפר להם לעולם ]שם[:
כד דמך רבי יוחנן היה דורו קורא עליו אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה שאהב ר' יוחנן את  -אם יתן איש וגו' 

 התורה בוז יבוזו לולג( ]שם[:
כד דמך ר' אושעיא איש טרייה ראו מטתו פורחת באויר, והיה דורו קורא עליו אם יתן איש את כל  -ו' אם יתן איש וג

 הון ביתו באהבה שאהב הקדוש ברוך הוא לר' אושעיא איש טרייה בוז יבוזו לו ]שם[:

 

 רש"י שיר השירים פרק ח פסוק יד
 מן הגולה הזאת ופדנו מביניהם: -)יד( ברח דודי 
למהר הגאולה והשרה שכינתך על הרי בשמים הוא הר המוריה ובית המקדש שיבנה במהרה בימינו  -ודמה לך לצבי 

 אמן:

  מלבי"ם 
)יד( וכן הרוח אומר אל השם ברח דודי למעון העליון כי אינך מתחבר עמי תמיד מפני החברים הקרובים אלי, שהם 

אל מקומו ומביט לאחוריו, כן תשוב אלי מעת  המדרגות הקרובים אל החומר ובכ"ז דמה לך לצבי או לעפר השב תמיד

 לעת ומפקודה לפקודה:
  מלבי"ם 

 )יד( והיא ג"כ מתיראה מן השומרים ואומרת ברח דודי ודמה לך לצבי לשוב אלי בכל פעם:

  תורה תמימה 
 נתבאר בדרשות הקודמות: -)יד( ברח דודי 

בעריות שמזכיריםצב(, באותה שעה חושב הקדוש ברוך בשעה שאוה"ע אוכלין ושותין ומחרפין ומנאצין  -ברח דודי 

הוא להחריב עולמו, והתורה נכנסת ומלמדת סנגוריא ואומרת, רבש"ע, עד שאתה מביט באלו שמחרפים ומכעיסים 

לפניך, הביטה בישראל עמך שמברכים ומשבחים לשמך הגדול בתורה ובזמירות ובשבחות, ורוח הקודש צווחת, ברח 

 והדבק בהם בישראלצג( ]מ"ר[:דודי, ברח מאוה"ע 
טהרנו כצביצד( או לעופר  -דבר אחר ברח דודי מן גלות שאנו בה ומתלכלכין בעונות, ודמה לך לצבי  -ברח דודי וגו' 

יעלה לך לריח טוב בזכות אבותינו שריחן  -שתקבל את תפלתנו כקרבן גדיים ואיליםצה(, על הרי בשמים  -האילים 

 [:עולה לפניך כבשמיםצו( ]שם
מה צבי זה בשעה שהוא ישן עינו אחת פתוחה ועינו אחת קמוצה, כך בשעה שישראל עושין רצונו  -ודמה לך לצבי 

של מקום הוא מביט עליהם בשתי עיניו, כמש"נ )תהלים ל"ד( עיני ה' אל צדיקים, ובשעה שאין עושין רצונו של מקום 

 אל יראיוצז( ]שם[:הוא מביט אליהם בעינו אחת, כמש"נ )שם ל"ג( הנה עין ה' 
 זה גן עדן שכולו בשמיםצח( ]שם[: -על הרי בשמים 
א"ר סימון, ]אל תקרא בשמים אלא בשמים[, אמר הקדוש ברוך הוא, המתינו לי עד שאשב בדין על  -על הרי בשמים 

 הריהם שהם שריהם שנתונים אצלי בשמיםצט( ]שם[:
שמים כשהן נלקטין כשהן רכין ולחין אין ריחן נודף, גאולתן של ישראל נמשלה לבשמים, מה ב -על הרי בשמים 

 וכשנלקטין כשהן יבשין ריחן נודף, כך גאולתן של ישראל טובה היא בעונתהק( ]שם[:

 

  
 

 


