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 ודגלו עלי אהבה

ה ַלי ַאֲהבָּ ִין ְוִדְגלֹו עָּ ית ַהיָּ  1(.ב ד)שיר השירים  :ֱהִביַאִני ֶאל־בֵּ

 מסכת שבת דף סג עמוד א 

שומע לקולן,  הקב"ה -אמר רבי אבא אמר רבי שמעון בן לקיש: שני תלמידי חכמים המקשיבים זה לזה בהלכה 

גורמין  -ואם אין עושין כן  שיר השירים ח יג(.)" היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך השמיעני" :שנאמר

אמר רבי אבא אמר  2.לך לצבי ... על הרי בשמים" )שם יד( ברח דודי ודמה" :לשכינה שמסתלקת מישראל, שנאמר

. "ודגלו עלי אהבה" :אוהבן, שנאמר הקב"ה -רבי שמעון בן לקיש: שני תלמידי חכמים המדגילים זה לזה בהלכה 

 3דעי צורתא דשמעתא, והוא דלית להו רבה במתא למיגמר מיניה.אמר רבא: והוא די

 יגסימן דונסקי סימן ג,  , וילנאשיר השירים רבה פרשה ב

אלה אלהיך " :אמרה כנסת ישראל הושלט בי יצר הרע כיין ואמרתי לעגל :ר' מאיר אומר" ... הביאני אל בית היין"

  4.מערבב ליה , הדין חמרא כד עלל בבר נש הוה(ד )שמות לב" ישראל

אין דורשין שיר השירים לגנאי אלא לשבח, שלא נתן שיר השירים אלא לשבחן של  ,דייך מאיר :אמר לו ר' יהודה

ונתן  ;זה סיני -למרתף גדול של יין  הקב"ההביאני  :אמרה כנסת ישראל "?הביאני אל בית היין"ומהו  5.ישראל

אמרה כנסת  :רבי אבא בשם ר' יצחק אמר .לה קבלתי אותםלי שם דגלי תורה ומצות ומעשים טובים ובאהבה גדו

ונתן לי משם התורה שנדרשת מ"ט פנים טהור ומ"ט פנים  ;זה סיני -למרתף גדול של יין  הקב"ההביאני  :ישראל

                                                 
ִקים:דיאלוג בין הרעיה לדודה: "-כך נפתח פרק ב של שיר השירים בשיר 1 ֲעמָּׁ רֹון ׁשֹוַׁשַנת הָּׁ ת ַהשָּׁ לֶּ ִתי  ֲאִני ֲחַבצֶּ יָּׁ ן ַרעְּ ין ַהחֹוִחים כֵּ ה בֵּ ׁשֹוַׁשנָּׁ כְּ

נֹות: ין ַהבָּׁ ִחִכי: בֵּ תֹוק לְּ יֹו מָּׁ ִתי ּוִפרְּ ַׁשבְּ יָּׁ ִתי וְּ ִצּלֹו ִחַמדְּ ִנים בְּ ין ַהבָּׁ ן ּדֹוִדי בֵּ י ַהַיַער כֵּ ַתּפּוַח ַבֲעצֵּ ה: כְּ ַלי ַאֲהבָּׁ לֹו עָּׁ ִדגְּ ִין וְּ ית ַהיָּׁ ל־בֵּ כּוִני  ֱהִביַאִני אֶּ ַסמְּ
דּוִני ַבַתּפּוִחים ִכי־חוֹ  ֲאִׁשיׁשֹות ַרּפְּ ה ָאִניבָּׁ  ". והמשך הדיאלוג שם.ַלת ַאֲהבָּׁ

כך מסתיים ספר שיר השירים. שני הפסוקים הנ"ל: "היושבת בגנים חברים מקשיבים ... ברח דודי ... על הרי בשמים" הם שני הפסוקים  2
ירים רבה על לסיים כך את ספרו. ראה כמקדמה דברי שיר השמחבר שיר השירים ספר ויש לדרוש ולהבין מדוע בחר ההחותמים את 

אף על פי שישראל עסוקין במלאכתן כל ששת ימים, וביום  ... היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך השמיענישני פסוקים אלה: "
 :השבת משכימים ובאים לבית הכנסת, וקורין קריאת שמע, ועוברין לפני התיבה, וקורין בתורה, ומפטירין בנביא, והקב"ה אומר להם

ותנו דעתכם שלא תשנאו זה את זה, ולא תקנאו  .ם כדי שישמעו חברים שעל גבכם, ואין חברים אלא מלאכי השרתהגביהו קולכ ,בני
זה את זה, ולא תחרחרו זה עם זה, ולא תביישו זה לזה, שלא יאמרו מלאכי השרת לפני רבש"ע תורה שנתת להם לישראל אינן עוסקין 

היושבת בגנים חברים מקשיבים, כשישראל נכנסין לבתי כנסיות וקורין דבר אחר: ...  בה, והרי איבה וקנאה ושנאה ותחרות ביניהם
היושבת בגנים, כשאתם קורין חברים אני ופמליא שלי  :קריאת שמע בכיוון הדעת, בקול אחד בדעה וטעם אחד, הקב"ה אומר להם

ה מאחר ואינם מכוונין דעתם בקריאת שמע, אבל כשישראל קורין קריאת שמע בטירוף הדעת, זה מקדים וז .מקשיבים לקולך השמיעני
או שהם משלימים , כנגד ברח דודי. וכאן בחבורת שני תלמידי חכמיםניצב קולך השמיעיני : ברח דודי וכו' ". רוח הקדש צווחת ואומרת

ם, בהמשך נתמקד, הפעאנחנו ו, או שחו"ח גורמים לשכינה שתסתלק מישראל. אמתית )אבות פרק ג משנה ב(זה את זה בחברותא 
 .המאמר שם בגמרא שבת

מדגילים משמע מלשון דגל ובחילוף אותיות: מגדילים, היינו מניפים את הדגל. כך מביאים תוספות במסכת עבודה זרה כב ע"ב בשם  3
מהמשך המדרש, מדבריו של רבא שמתנה את  יםמיד שואלתוספות ". אלא שלות ברביםימדגילין לשון דגל שמקהילים קהרש"י: "

הדגל הזו בכך שהם יודעים את הסוגיה הבסיסית )"ידעי צורתא דשמעתא"( ושאין שם אדם גדול ללמוד ממנו )"לית להו רבה  הרמת
שדורשים למיגמר מיניה"(. מדברי רבא אלה, אומרים תוספות, משתמע שאין מדובר כאן בשני תלמידי חכמים בקיאים ומובהקים 

בסוגיה ריטב"א ". כך מפרש גם המכחישין זה לזה ואינם עומדים על העיקרידי חכמים "ולפיכך הם מפרשים שמדובר בשני תלמברבים, 
שני תלמידים חכמים המדגילים זה לזה בהלכה. פירוש שמכחישים זה לזה לשאת ולתת בעומקה של הלכה, כדמתרגמינן בשבת כאן: "

י כאן )לא זה שתוספות במסכת עבודה זרה מצטט( מדגיל מלשון מעילה. ורש" ."במשפט לא ימעל פיו )משלי ט"ז( לא ידגול פומיה
כך או כך,  ."מאספין זה את זה, ואומרים: בא ונלמוד ונבין בין שנינו, הואיל ואין לנו רב ללמדנו -"המדגילים אומר, בלשון רכה יותר: 

 מסוגיה זו אנו למדים שניתן לפרש את "ודגלו עלי אהבה" ביותר מאופן אחד.
אחד על הפסוק: " דברים רבה )ליברמן( פרשת דבריםבחטא העגל שהיה בצמוד למעמד הר סיני! ראה הדרשה ברבי מאיר מחמיר מאד  4

להקב"ה וי"א  םכ"ט יום היו מושלמי ר:חד אמאר' אליעזר בן יעקב ורשב"י,  ... להקב"ה ם?כמה ימים היו מושלמי" –" עשר יום מחורב
ר' חלפתא ור' יודה בר'  ... מושלמין להקב"ה וכ"ט היו מחשבין לעשות העגלי"א היו ר: חד אמ. ואלעשות העגל םיום היו מתחשבי

להקב"ה, אלא בו  םיום אחד לא היו מושלמי... ר' מאיר אומר:  יום אחד רוחד אמ...  להקב"ה םשני ימים היו מושלמי ר:אלעי, חד אמ
. פה לפחות נותן ר' מאיר טעם לדבריו, "(תהלים עח לז)ויפתוהו בפיהם וגו' ולבם לא נכון עמו ן הוא אומר: , שכבודה זרהביום עשו ע

  , הוא מערבב ומבלבל אותו.(עלל בבר נש)כד  שמשעה שנכנס באדם)הדין חמרא( הוא טעם היין 
יר השירים לו כדאי כיום שניתן בו שושאין כל העולם כר' יהודה בר' אלעאי ור' מאיר הם מבכירי תלמידיו של ר' עקיבא שקבע: " 5

" )מסכת ידיים פרק ג משנה ה(. בא ר' יהודה ומזכיר לר' מאיר את יחסו של דש ושיר השירים קודש קדשיםושכל כתובים ק ,לישראל
 ראה בהמשך שיר השירים רבה שם על כינוס תלמידי ר' עקיבא, באושא, "בשלפי השמד". רבם לשיר השירים.
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שני חברים שעוסקין  :רבי יונה אמר 7".ודגלו עלי אהבהמר: "שנא ,ומאהבה גדולה קבלתיה 6".ודגלו" ?מנין .טמא

 8".ודגלו עלי אהבה" :הקב"הזה אומר בית אב של הלכה וזה אינו אומר בית אב של הלכה, אמר  ,הבדבר הלכ

אמר ר'  9.ודילוגו עלי אהבה :הקב"האמר  ,ואייבת –כגון ואהבת  ,היב  עם הארץ שקורא לאהבה א   :אמר ר' אחא

אמר רבי  11.וליגלוגו עלי אהבה :הקב"האמר  10,ןר  פ  ן ע  רולעפ ,ןר  ה  ן א  ולאהר ,הש  ה מ  ש  תינוק שקורא למ   :יששכר

זוק, ועכשיו אדם מניח ידו על האזכרה כמה פעמים ואינו יחונייא לשעבר אדם מראה איקונין באצבעו והיה נ

אפילו התינוק מדלג על האזכרה כמה פעמים  :וגודלו עלי אהבה, ורבנן אמרי הקב"הזוק, ולא עוד אלא שאמר ינ

 12.ודילוגו עלי אהבה הקב"ה אלא אמר ,זוק, ולא עודיואינו נ

ואת עורות גדיי העזים " 14:הא מה דאת אמרת – 13גל יעקב באביויגולין שדיאפילו אותן הד :אמר ר' ברכיה

לאוהל  ועשית יריעות עזים, זהו שכתוב: "בהן אני משרה שכינתי :הקב"האמר  .(טז )בראשית כז "הלבישה על ידיו

 15.ודיגולו עלי אהבה -ודגלו עלי אהבה  :הקב"האמר אלא ש ,ולא עודז(.  שמות כו" )על המשכן

                                                 
ת לדרוש את התורה מ"ט בפנים שונות ואפילו סותרות, אינו רק עניין = מ"ט. עניין זה של יכול 49שהמילה "ודגלו" עולה בגימטריא  6

דברי הגמרא בסנהדרין יז ע"א: "אין מושיבין בסנהדרין אלא מי שיודע לטהר ממע תשל מבחן ידע ובקיאות וחריפות הלימוד, כמו שמש
עניין זה  ."(ץ במאה וחמשים טעמיםתלמיד ותיק היה ביבנה שהיה מטהר את השר"ב: "עירובין יג עאת השרץ מהתורה" )ובגמרא 

אילו ניתנה התורה חתוכה  :אמר רבי ינאיהלכה ב: "ירושלמי סנהדרין פרק ד אופן לימודה וקביעת ההלכה, וכדברי הבמהותי בתורה, 
אחרי רבים  :אמר לו ה.הודיעיני היאך היא ההלכ ,בונו של עולםיר :לפניו ראמ ?מה טעם וידבר יי' אל משה .לא היתה לרגל עמידה

וכן  .ודגל"ו ?מיניין .נדרשת מ"ט פנים טמא ומ"ט פנים טהור הכדי שתהא התור .חייבו –ַרבּו המחייבין  ,ַזכּו –ַרבּו המזכין  -.להטות
הדורש  ". ולא נכנס כאן לנושא מרכזי ומהותי זהאמרות יי' אמרות טהורות כסף צרוף בעליל לארץ מזוקק שבעתים :הוא אומר

 .והעמקה בנפרדהתייחסות 
באהבה, היינו שהרעיה )כנסת ישראל(,  –אל תקרא: ודגלו עלי אהבה, היינו שהדגל של הדוד )הקב"ה( הוא אהבה, אלא: ודגלו עלי  7

 באהבה. –קיבלה את דגלו של הקב"ה, את היכולת לדרוש את התורה מ"ט פנים לכאן ומ"ט פנים לשם 
היינו לא זכה לכוון לעיקרה של ההלכה, רק השתתף בדיון בבית המדרש ואולי סייע של זה שלא אמר בית אב של הלכה, דגלו גם  8

בעקיפין לבן הפלוגתא שלו לכוון לבית אב של ההלכה. ראה דרשה דומה בפרשה א בשיר השירים רבה, על הפסוק: "ישקני מנשיקות 
הלכה וזה אומר בית אב של הלכה, אמר הקב"ה:  ר' נחמיה אמר: שני חברים שהיו עסוקים בדבר הלכה, זה אומר בית אב של –פיהו 

 שוקיותיהון )תשוקתם( על ידי". 
אתה מחריב  ,עושה דל"ת רי"ש האם את - שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחדב: "ויקרא רבה יט ראה מנגד דעה מאד מחמירה בשגיאות,  9

ולא  .נמצא את מחריב את כל העולם כולו ,"תאם אתה עושה רי"ש דל -כי לא תשתחוה לאל אחר )שמות לד(  .את כל העולם כולו
 כל הנשמה תהלל יה הללויה )תהלים קנ( .נמצא מחריב את העולם כולו ,אם אתה עושה חי"ת ה"א -יחללו את שם קדשי )ויקרא כב( 

בגדו )הושע  בה' .מחריב העולם ,אם אתה עושה בי"ת כ"ף -כחשו בה' )ירמיה ה(  .אתה מחריב את העולם ,אם אתה עושה ה"א חי"ת -
סוטה כ ראה גם דברי ר' ישמעאל לר' מאיר שהיה לבלר, בגמרא ועוד".  אתה מחריב את כל העולם ,אם אתה עושה בי"ת כ"ף - ה(
בני, הוי זהיר, שמלאכתך מלאכת שמים היא, שמא תחסיר אות אחת או תתיר אות אחת, נמצאת אתה מחריב את כל העולם "א: "ע
בפשטות, נראה שההבדל רא "ואייבת" במקום "ואהבת" )בקריאת שמע?( והקב"ה אומר: "ודילוגו עלי אהבה". ואילו כאן, אדם קו!". לווכ

 .תקופות שונותלפי זמנים ו גישות שונותגם לפנינו הוא בין כתיבה לאמירה, אך אולי 
ת. אולי היה זה סוג של נראה שהמכנה המשותף לכל השיבושים האלה הוא החלפת החול"ם בפת"ח, אבל יש שמסבירים קצת אחר 10

 שיבוש של אנשים שלא יכלו לבטא היטב את תנועת החול"ם.
ונראה שמדרש זה הוא מקור לסיפורי חסידים על תפילות של עמי ארצות ואנשים שאינם בקיאים  ליגלוגו הוא כמו עילגותו או גמגומו 11

ים קפדניים מדי בקריאה בתורה שיש להעיר ולתקן להסיק מכאן לגבי דקדוקגם . ואולי צריך בתפילה, שתפילתם מתקבלת באהבה
. אולי עדיף ולביישו , כשברור שאינו יודע את הקריאה ולא התכונן כראוי,אבל לא "לשגע" את בעל הקריאה ובוודאי לא להלחיצו

 למעשה. , מה גם שהיום יש בידי הקהל חומשים מדויקים. ולא באנו להורות הלכהולדלג באהבה לספוג כמה קלקולים בקריאה
ולמדני משה תורה שהיא  .למרתף הגדול של יין זה סיני -הביאני אל בית היין  :רבי יהודה אומרג: "במדבר רבה ב וכן הוא במדרש  12

והתינוקות  .היה נהרג ,בראשונה כל מי שהיה מראה איקונין של מלך באצבע :א"ר חנינא .ודגל"ו עלי אהבה , מניןנדרשת מ"ט פנים
לו עלי אהבה - ודגלו עלי אהבהם: אמר האלהי !רש ומראים את האזכרות באצבעהולכים לבית המד ודגלו עלי  :ר' יששכר אומר .וגּודָּׁ

ודילוגו  -ודגלו עלי אהבה  :חביב הוא עלי :הקב"האמר  ,אפילו אדם יושב ועוסק בתורה ומדלג מהלכה להלכה ומפסוק לפסוק -אהבה 
נראה שזה היה אדרבא, מצאנו הצבעות חיוביות. ין של המלך לא מצאנו מה מקור הדבר, ". ועניין זה של הצבעה על האיקונעלי אהבה

ירא ישראל את היד הגדולה, והיו העוללים מראים : ובים ראו אותו בפרהסיא שנאמרא: "שיר השירים רבה ג איסור של המלכות. ראה 
אין אנו יודעות אם כאן הוא אם במקום אחר הוא אלא בכל .. טו: " .שמות רבה כג ". וכן הוא בזה אלי ואנוהו :אותו באצבען ואומרים

". ולעתיד לבוא, סוף מסכת תענית: ועולי הים כל אחד ואחד מראה באצבעו ואומר זה אלי ואנוהו .מקום שהוא ברוך כבוד ה' ממקומו
אמר ואמר ביום ההוא הנה לעשות מחול לצדיקים, והוא יושב ביניהם בגן עדן, וכל אחד ואחד מראה באצבעו, שנ הקב"העתיד "

 ואולי היוצא מן הכלל מעיד על הכלל וצ"ע. ."אלהינו זה קוינו לו ויושיענו זה ה' קוינו לו נגילה ונשמחה בישועתו
על הביטוי בגמרא שם: "רגלא בחבריה ידע"  "בעבודה זרה כב עראה תוספות  ריגל. –נשמע כאילו דל"ת ורי"ש מתחלפות, דיגל  13

ַעל־ִּפיו: "טז יק במשלי שמצטט גם את הפסו ט ֹלא ִימְּ ּפָּׁ ִמׁשְּ ְך בְּ לֶּ י־מֶּ תֵּ ם ַעל־ִשפְּ סֶּ בקונטרס גריס  -רגלא בחבריה ידע ". ואלה דבריו: "קֶּ
גרס כפירוש הערוך דגלא בדלי"ת לשון שקרן שכן מתרגם )משלי . ורבינו תם רגלא ברי"ש לשון רגיל כמו לא רגל על לשונו )תהלים טו(

 ".שקרן בחברו מכיר . והכי קאמר:ו לא ידגל פומיהטז( במשפט לא ימעל פי
 זה מה שהכתוב אומר. –זה מה שאתה אומר  14
יש לאומות  :אמר הקב"ה - ודגלו עלי אהבהסימן ג המתאר את מסע הדגלים במדבר: "במדבר רבה פרשה ב וכך יש להבין גם את  15

יריעות העזים על המשכן ומסע הדגלים במדבר הם אות שנסלח ". הה"ד ודגלו עלי אהבה ,דגלים ואין חביב עלי אלא דגלו של יעקב
 ליעקב על אותה רמאות, אותם דילוגים שדיגל/ריגל באחיו ובאביו. משמע, לאו מילתא זוטרא היה אותו מעשה שזקוק לכפרה שכזו.



 שע"דת , שבת המועד פסחשיר השירים

 3מתוך  3עמ' 

 

למרתף גדול של יין זה סיני, ושם ראיתי  הקב"ההביאני  :אמרה כנסת ישראל :רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי

הואיל  :למשה הקב"הבאותה שעה אמר  .וראו עיני טקסים של מעלה ואהבתי אותם .מיכאל ודגלו, גבריאל ודגלו

 16." )במדבר כ ב(איש על דגלו באותותזהו שכתוב: "יחנו בדגלים,  ,נות בדגליםורצונם של בני לח

 מסכת סוטה דף מט עמוד א 

אחד מת ואחד גולה,  -הדרין בעיר אחת ואין נוחין זה לזה בהלכה למידי חכמים וא"ר אילעא בר יברכיה: שני ת

נדמו "ואין דעת אלא תורה, שנאמר: , )דברים ד מב( "לנוס שמה רוצח אשר ירצח את רעהו בבלי דעת"שנאמר: 

 17.)הושע ד ו( "עמי מבלי הדעת
 

   מועדים לשמחהו שבת שלום

 מחלקי המים

 

                                                 
חבת תיאור זה והקשר דגלו עלי אהבה הוא מסע הדגלים של ישראל במדבר. ראה הרבאה דרשה זו שאחרי כל הדרשות הסמליות,  16

בשעה שנגלה הקב"ה על הר סיני ירדו עמו כ"ב רבבות  -הביאני אל בית היין "סימן ג: במדבר רבה פרשה ב למעמד הר סיני במדרש 
דגול דודי צח ואדום  :שנאמר ,ם דגלים דגליםיוהיו כולם עשוי ,(יח )תהלים סחרכב אלהים רבותים אלפי שנאן  :של מלאכים שנאמר

אי כך אנו נעשים וַ לְּ ַא :אמרו .התחילו מתאוים לדגלים ,כיון שראו אותן ישראל שהם עשוים דגלים דגלים .(י יר השירים ה)ש מרבבה
 :הוי .(ה )משלי טושתו ביין מסכתי , שנאמר: תנה בו התורה שנמשלה בייןיזה סיני שנ - הביאני אל בית היין :לכך נאמר .דגלים כמותן
ול גבשם אלהינו נדנרננה בישועתך ו :וכן הוא אומר .י הוא מגדיל עלי אהבהאוַ לְּ ַא: אמרו –גלו עלי אהבה וד .זה סיני - אל בית היין

ימלא ה' כל משאלותיך  , שנאמר:חייכם שאני ממלא משאלותיכםדגלים? לעשות דגלים  ,מה נתאויתם :אמר להם הקב"ה)תהלים כ ו(. 
: איש על דגלו לך עשה אותם דגלים כמו שנתאוו :לישראל ואמר למשהבתו המיד הודיע הקב"ה א , המשך הפסוק הקודם(.)תהלים כ
מדבר דגלים דגלים ובסדר מופתי, בפרשת במדבר. התיאור הציורי של חניית ומסע בני ישראל ב איש על דגלוראה דברינו  .באותות"

לא בא כנראה רק מהרצון להידמות למלאכים למטה, אלא גם להשתוות עם דגלים ומחנות שהכירו הדרשנים מסביבתם היוונית 
 והרומית. גם לנו הייתה פעם סדר מופתי כזה.

דרש בו פתחנו ולנושא "ודגלו עלי אהבה" ממעמד הר סיני חזרה אל בית המדרש הצנוע שבימינו. מדרש זה מהווה סגירת סוגריים למ 17
בו עסקנו הפעם. שני תלמידי חכמים שמקשיבים זה לזה, שמדגילים ומגדילים אהבה זה לזה, גם אם תורתם אינה "סולת נקייה" 

, עדיפים עשרות מונים על תלמידי חכמים מובהקים שבלהט לימודם "לשם שמים", משוכנעים שכל ומדגילה ולעתים אף משובשת
היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך " מקשיב להם ומתקיים בהם:הקב"ה , אף מקשיבים זה לזהמת נמצאת איתם. הראשונים, שהא

". דילוגם ודגלם ואפילו ליגלוגם הם באהבה. ואילו האחרונים שאינם מקשיבים זה לזה, סופם שמגיעים לכדי רציחה בבלי השמיעני
דעה לסיפור של ש. י. עגנון "שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו". ראה דברינו לפרשת ויקרא  דעת. ציטוט זה ממסכת סוטה הוא הבסיס

 .קנית מה חסרת, דעה חסרת מה קנית
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