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מֹו שְׂ  ָיַרד ּדֹוִדי ְלַגּנֹו ַלֲעֻרגֹות ּבָ

לֹומֹו ת ׁשְ ת ָנִדיב ְוִלְפרֹושׂ ָעֶליָה ֻסּכַ  ְלִהְתַעּלֵס ִעם ּבַ

לֹמֹה ֶלְך ׁשְ ה לֹו ַהּמֶ ְריֹון ָעשָׂ ַאּפִ

יו ְוִרְכּבֹו ָרִפים ְואֹוַפּנִים ָנַטׁש וָּפָרׁשָ  שְׂ

ם ְמִסּבֹו ֵדי ַאיֶֶּלת ֲאָהִבים שָׂ  וֵּבין ׁשְ

ְמַחת ִלּבֹו יֹום ֲחֻתּנָתֹו וְּביֹום שִׂ ּבְ

י ִלְדִביר ְואוָּלם  ַרְעָיִתי יֹוָנִתי ּבִֹאי ִאּתִ

ל ֲהמֹונֵי ַמְעָלה ְוֵחיָלם י ְלַמֲעֵנְך ֶאֱעזֹב ּכָ  ּכִ

יְך ִלי ְלעֹוָלם ּתִ  ְוֵאַרשְׂ

ּ יהו ַמְעּתִ ְמַעת ּדֹוד ׁשְ ה ֶאת ׁשִ  ָאְמָרה ֲאיֻּמָ

יהוּ  ְוַאֲהַבת עֹוָלם ֲאַהְבּתִ

ּ יהו יקֹות ּפִ ֵקִני ִמְנׁשִ ָ ִיּשׁ

ֲחָנִים ָתה ְמחֹוַלת ַהּמַ ה ִנְתַרּצְ  ְלֻחּפָ

ים ִרּבֹוא ֲעִדי ֲעָדִיים ִ ּשׁ ַמע ָלְקָחה ׁשִ ה ְוִנׁשְ  וְּכֶנֶגד ַנֲעשֶׂ

ָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים נֵי ִישְׂ י ְלֵצאת ּבְ ִליׁשִ ְ חֶֹדׁש ַהׁשּ ּבַ

ִסיָני יץ ִעם ַעם זוּ ָקָנה ּבְ ר ַאּמִ ׁשֶ  ַוְיִהי ַהּקֶ

ָאְזנֵי ֲהמֹוָני ְקָנה ְוֶהָחתוּם ֶאְקָרא ּבְ  ְוֵאת ֵסֶפר ַהּמִ

תוָּבה ְלָפָני ִהּנֵה ִהיא ּכְ

ָון ּתְ ׁשְ ְכָתב ַהּנִ יד ֶאת ָהָרׁשוּם ּבִ ת ַאּגִ ּבָ ַ י ַבּשׁ ִ ּשׁ ׁשִ  ּבְ

ָּן ו  יֹום ְלַהְנִחיל אֹוֲהָביו ּתֹוָרה ֵאל ַחי ִנְתּכַ

ה ָיִמים ְלחֶֹדׁש ִסיָון ָ ּשׁ ׁשִ

ִעיר ֵאל ֶנְעָלם א ְוָזַרח ִמּשֵׂ יַני ּבָ יֹום ִמּסִ  ּבְ

ם ּלָ אָרן ַעל ַמְלֵכי גֹוִים ּכֻ  הֹוִפיַע ֵמַהר ּפָ

ׁש ִלְבִריַאת  ִעים ָוׁשֵ ע ֵמאֹות ְוַאְרּבָ ִים ְוַאְרּבַ ַנת ַאְלּפַ ׁשְ ּבִ

עֹוָלם

פוּצֹוֶתיָה ָכל ּתְ ָאנוּ מֹוִנין וְּקַהל ֲעָדִתי ּבְ  ְלִמְנָין ׁשֶ

יֹוֶתיָה ַיד ֵאל ִנְתלוּ ָאׁשְ זוּ ּבְ ָאֶרץ ַהּלֵ  ּפֹה ּבָ

ים ְיָסָדּה ְוַעל ְנָהרֹות ְיכֹוְנֶנָה י הוּא ַעל ַיּמִ ּכִ

ִרים וְּנִגיד ְנִגיִדים ר שָׂ  ֵאיְך ֶהָחָתן שַׂ

יב ְיִחיִדים  ָיִחיד וְּמיָֻחד הוּא מֹוׁשִ

ים ים ְוֻכּלֹו ַמֲחַמּדִ ּקִ ִחּכֹו ַמְמּתַ

ת ַמֲעלֹות ת ַרּבַ  ָאַמר ַלְיָקָרה וְּנִעיָמה ַהּבַ

תוּלֹות ים ְוַהּבְ ֵעינָיו ִמּכֹל ַהּנָׁשִ ָאה ֵחן ּבְ  ָנשְׂ

לֹות ְדּגָ ּנִ ה ּכַ ה ֲאיֻּמָ ַחּמָ ָרה ּכַ ָבָנה ּבָ  ָיָפה ַכּלְ

ְהִיי ִלי ַוֲאִני ֵאַלִיְך ְלגֹוֵאל ים ּתִ  ָיִמים ַרּבִ

ָהב ַעל ַיד ְיקוִּתיֵאל קוִּדים ֶנֱחָמִדים ִמזָּ י ָלְך ּפְ ַלְחּתִ  ִהּנֵה ׁשָ

ָרֵאל ה ְוִישְׂ ַדת מֹׁשֶ ֱהִוי ִלי ְלִאְנּתוּ ּכְ

ה  ַוֲאָנא אֹוִקיר ְוֵאזוּן ָיִתיִכי ַוֲאַכּסֶ

ה ְך ְלִמְסּתֹור וְּלַמֲחֶסה ְוִלְמַכּסֶ י ֶאְהֶיה ִעּמָ  ּכִ

א ּסֵ ֶחֶסד ּכִ ְוהוַּכן ּבַ

תוַּלְיִכי  ִויִהיְבָנא ֵליִכי מַֹהר ּבְ

ְחִיי ַאּתְ וָּבַנְיִכי ים ּתִ  ּתֹוַרת ָחָכם ְמקֹור ַחיִּ

ַחת ַחיְָּיִכי ַ ֲחלוָּאְיִכי ַהּגֹוֵאל ִמּשׁ ָהרֹוֵפא ְלָכל ּתַ

ְלָתא ָדא ַוֲהַות ֵליּה ְלִאְנּתוּ  וְּצִביַאת ּכַ

ּ תו ינֵיֶהם ׁשֹות ׁשָ יץ ּבֵ ר ַאּמִ  וְּבִרית עֹוָלם ְלֶקׁשֶ

ּ ּבֹתו יֹוָמם ָוַלְיָלה לֹא ִיׁשְ

ָתּה ֻתּבָ ר ּכְ  וְּצִבי ֲחָתָנא ְדָנא ְוהֹוִסיף ַעל ִעּקַ

אֹוַרְיָתא ׁש ּבְ ְלִמיד ָוִתיק ָעִתיד ְלַחּדֵ ּתַ ֶ  ַמה ּשׁ

א ָדה ְותֹוֶסְפּתָ ְוִסְפָרא ְוִסְפֵרי ְוַאּגָ

ה ֵמֶהן לֹא  ם ְרַמ"ח ִמְצֹות ֲעשֵׂ תֹוַרת ֻמְקּדָ ים ָלּה ּבְ ִהְקּדִ

 ְיִמיׁשוּן

י אֹוָתם יֹום יֹום ִיְדרֹוׁשוּן  ּכִ

ר ַיֲעשׂוּן ה ֲאׁשֶ ֲעשֶׂ ֶרְך ֵיְלכוּ ָבּה ְוֶאת ַהּמַ ֶאת ַהּדֶ
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ּ ׁשו ה ִנְקּדָ תֹוַרת ְמֻאָחר ִמְצֹות לֹא ַתֲעשֶׂ ַתב ָלּה ּבְ  ְועֹוד ּכָ

ּ ׁשו ה ּפָ ָ ים ַוֲחִמּשׁ ִ ּשׁ לֹׁש ֵמאֹות ְוׁשִ  ְלִמְנַין ׁשְ

ּ ר לֹא ֵיָעשׂו ים ֲאׁשֶ ַמֲעשִׂ

ָתא ָדא ַלֲעלֹות ְוֵלָראֹות ּלְ  ְוָדא ְנדוְּנָיא ְדַהְנֵעַלת ֵליּה ּכַ

ְפָלאֹות  ֵמֵאת ָאִביָה ֲאדֹון ַהּנִ

מֹוַע ְוֵעיַנִים ִלְראֹות ֵלב ָלַדַעת ְוָאְזַנִים ִלׁשְ

בֹוָדם ה וְּנדוְּנָיא ְוֵחֶקר ּכְ ֻתּבָ ין ּכְ  ִנְמָצא ָסְך ַהּכֹל ּבֵ

ם  ְותֹוֶסֶפת וְּמֻאָחר וֻּמְקּדָ

ל ָהָאָדם י ֶזה ּכָ מֹור ּכִ ֶאת ָהֱאלִֹהים ְיָרא ְוֶאת ִמְצֹוָתיו ׁשְ

ָרֵאל ַעם ּגֹוָרלֹו  ְוָרָצה ֶהָחָתן ְלַזּכֹות ֶאת ִישְׂ

ֶּה לֹו ו ְפִרי ְיׁשַ  וְּלַהֲעלֹות ְנָכִסים ֵאּלוּ ּבִ

ֲחתוּ לֹו ְוִאם הֹוִתירוּ הֹוִתירוּ לֹו ֲחתוּ ּפִ ִאם ּפִ ׁשֶ

ה ֻתּבָ ַטר ּכְ ל ָעָליו ֶהָחָתן ַאֲחָריוּת ׁשְ ְוִקּבֵ

ּה ַפר ֲאַרג ִנְכִסין ִאיׁש לֹא ֶיְהֶנּה ּבָ ָרָעא ִמּכֹל ׁשְ ְלִאְתּפְ

ה ָמַחץ רֹאׁש ַעל ֶאֶרץ ַרּבָ

ְכָתב ֶנֶאְספוּ ָאסֹוף ָנִאים ָנִאים ַהּכֹל ּבִ לוּ ַתְרֵויהֹון ּתְ  ְוִקּבְ

ר ִיְכסֹוף ֲאׁשֶ ל ֶאָחד ֵמֶהם ּכַ  ּכָ

ין ֵמרֹאׁש ְוַעד סֹוף ית ּדִ ָנֵאי ּבֵ ּתְ

יֶטיָה ְכׁשִ ל ּתַ ה ָיֶדיָה לֹו ְוָעָליו ּכָ  ַמֲעשֶׂ

ל ֶחֶסד ָמׁשוְּך ָעֶליָה ּה וַּביֹּום חוּט ׁשֶ ירֹה ִעּמָ ְיָלה ׁשִ ּלַ  ּבַ

יָה ָעִרים ַמֲעשֶׂ ׁשְ ִרי ָיֶדיָה ִויַהֲללוָּה ּבַ נוּ ָלּה ִמּפְ ּתְ

ת ָוִדין ַעל לוַּח ֲחרוָּתה ִמְנַהג ּדָ ה ּכְ ָ  ְוַהְיֻרּשׁ

יִקים ַעִין לֹא ָרָאָתה ּדִ  ִמּטֹוָבה ַהְצּפוָּנה ַלּצַ

נוּ אֹוָתּה ָעלֹה ַנֲעֶלה ְוָיַרׁשְ

ֶקֶרן ָזִוית ְמעֹוָנּה יָרה ּתֹוָרה ּבְ  ְוַהּדִ

 ּכֹל ָהרֹוֶצה ִלּטֹול ִיּטֹול ַסֲחָרּה ְוֶאְתַנּנָּה

ָנה ר ַמּתָ ְדּבָ וִּמּמִ

לֹוזֹות ה ַאֶחֶרת ָעֶליָה ִמַיְלֵדי ָנְכִרים ַהּנְ ָ א ִאּשׁ ּלֹא ִישָׂ  ְוׁשֶ

ּלֵב וֶּבָחזֹות ים ּבַ ק ְואֹוָתּה ָישִׂ ֲעׁשוִּעים ִיְדּבַ ַבת ׁשַ י ִאם ּבְ  ּכִ

ָחה זֹאת י ֵמִאיׁש ֻלּקָ ה ּכִ ֵרא ִאׁשָ ְלזֹאת ִיּקָ

לוּת ְ ַעס ְוִהְתַרּשׁ ּלֹא ַיִניֶחּנָה ִמּתֹוְך ּכַ  ְוׁשֶ

ּה ֶלֶחם ַעְצלוּת  ְולֹא יֹאַכל ִעּמָ

ִסְכלוּת ָחְכָמה ְוֶלֱאחֹוז ּבְ נֹוֵהג ּבְ

ה ְולֹא ִיְמּכֹור ֵלי ֶחְמּדָ ן ּכְ ּכֵ ּלֹא ְיַמׁשְ  ְוׁשֶ

ִמיד ִיְזּכֹור  ַאְך ְלַהְרּבֹות ְסָפִרים ּתָ

ְמּכֹור ֱאֶמת ְקֵנה ְוַאל ּתִ

ים ְנִתיבֹו לֹא ֵיֵצא ְלָמקֹום ָרחֹוק אֹו ַבָים ָישִׂ  ְוׁשֶ

י ִאם ֵסֶפר ּתֹוָרה ֻמּנָח ֶנֶגד ִלּבֹו  ּכִ

ְוָהְיָתה ִעמֹו ְוָקָרא בֹו

ִריִרים ְוַקיִָּמים לוּ ׁשְ ָנִאים ַהּלָ  ְוָכל ַהּתְ

ִמים ַחק ִנְרׁשָ ַ ּשׁ ַמִים ּבַ ְצָבא ַהׁשָּ  ּכִ

ַלֲעֵדי ַעד וְּלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים

ָבר ַלֲהמֹונֹו ל ּדָ ע ֶהָחָתן ְלַקֵים ּכָ ּבַ  ְוִנׁשְ

י ְרצֹונֹו  וְּלַהְנִחיל ֵיׁש ְלאֹוֲהָביו וְּלעֹושֵׂ

יִמינֹו ע ֲאדֹנָי ּבִ ּבַ ִנׁשְ

ה ָ  ְוָקָנה ֶהָחָתן ִקְנָיִנים ֲחִמּשׁ

ה ה ְמאָֹרשָׂ  וֵּמֶהם ּתֹוָרה וְּתעוָּדה וְּסֻגּלָ

ה ְוהֹוִציא ֶאת ָהֶאֶבן ָהרֹאׁשָ

ְרָים ָמחוּ ְויֹאְכלוּ ֶאת ּפִ יִקים ְוִישְׂ  ִיְראוּ ַצּדִ

י ָים ּה וְּרָחָבה ִמּנִ ה ֵמֶאֶרץ ִמּדָ ְתעוָּדה ֲאֻרּכָ  ּבִ

ִריר וָּבִריר ְוַקָים ְוַהּכֹל ׁשָ

ֶמֶרץ ָרֵאל ּבְ ִישְׂ ם ּבְ ַיֲעקֹב ְותֹוָרה שָׂ  ַוָיֶקם ֵעדוּת ּבְ

ֶרץ ֵדֶריָה ֵמֵאין ּפֹוֵרץ ּפֶ  ְוָאַמר ְלָהִקים ּגְ

ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ ָ ְוָאִעיָדה ִלי ֵעִדים ֶנֱאָמִנים ֵאת ַהּשׁ

ה ְלָקָחּה לֹו ְלגֹוָרלֹו ּלָ ַמח ָחָתן ִעם ּכַ  ִישְׂ

ַבַעל ְנעוֶּריָה ְותֹאַמר ְלַמֲהָללֹו ה ּבְ ּלָ ַמח ֵלב ּכַ  ְוִישְׂ

ָכה לֹו ּכָ ֵרי ָהָעם ׁשֶ ַאׁשְ

ָיַרד ּדֹוִדי ְלַגנֹּו, רבי ישראל נג'ארה

◆  ◆  ◆

מה מוסיף לנו הדימוי הזה של הכתובה, או של ראיית חג השבועות כיום נישואים? 	

2



 המקור הזה הוא מדרש שלרוב לומדים בענייני זוגיות כי הוא עוסק בהתחדשות בקשר ובשאלה איך להתמודד עם שגרה ושחיקה. 
אני חושב שחז"ל התכוונו במדרש הזה ללימוד תורה.

קראו אותו ונסו להחזיק את המשל והנמשל, גם של הזוגיות וגם של הלימוד.

 

 נגילה ונשמחה בך 

 תמן תנינן: ]שם שנינו[

נשא אדם אשה ' ושהה עשר שנים ולא ילדה אינו 

רשאי ליבטל. 

אמר ר' אידי: מעשה באשה אחת בצידון, ששהתה 

עשר שנים עם בעלה ולא ילדה. אתון גבי ר' שמעון 

בן יוחאי ]באו אצל רשב"י[ בעין למשתבקא דין מדין 

]רוצים להתגרש זה מזה[ אמר להון ]אמר להם:[ 

"חייכון! ]חייכם[ כשם שנזדווגתם זה לזה במאכל 

ובמשתה. כך אין אתם מתפרשים זה מזה אלא מתוך 

מאכל ומשתה." 

הלכו בדרכיו, ועשו לעצמן יום טוב ועשו סעודה גדולה 

ושיכרתו יותר מדאי. כיון שנתישבה דעתו עליו,  אמר 

לה: "בתי, היכן אני נתון?" אמרה ליה: "בבית אבא" 

אמר לה: "מה לי לבית אביך?" אמרה ליה: "ולא כך 

אמרת לי בערב: כל חפץ טוב שיש בביתי טלי אותו 

ולכי לבית אביך?  אין חפץ טוב לי בעולם יותר ממך 

"..!!

הלכו להם אצל ר' שמעון בן יוחאי, עמד והתפלל 

עליהם, ונפקדו. ללמדך: מה הקב"ה פוקד עקרות. אף 

צדיקים פוקדים עקרות. והרי דברים קל וחומר: ומה 

אם בשר ודם על שאמר לבשר ודם שכמותו: "אין 

לי חפץ בעולם טוב ממך" נפקדו; ישראל המחכים 

לישועת הקב"ה בכל יום ואומרים: "אין לנו חפץ טוב 

בעולם אלא אתה" על אחת כמה וכמה!  הוי: נגילה 

ונשמחה בך.

מדרש שיר השירים רבה א' ל"א 

 ◆  ◆  ◆

האם יש לנו באמת יכולת לשמוח בתורה כביום נתינה בסיני? 	

איזה תפקיד חז"ל נותנים לדמותו של ר' שמעון בא יוחאי בתוך הסיפור? 	

לסיום, ממליץ לחפש את השיר ׳יה ריבון עלם׳ של יוני גנוט. 

ביצוע יפייפה של זמר ישראלי של היום, שלוקח פיוט בארמית מהמאה ה-16 ומנגינה אירית מאיזה פאב מקומי - וקושר את כולם ביחד.
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https://www.youtube.com/watch?v=LbHrLh3CggI
https://www.youtube.com/watch?v=LbHrLh3CggI

