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קול דודי 
  דופק

  ב, תמיד א

הּוא רֹוֶצה ִלְתרֹום ֶאת  ִמי ׁשֶ
חַ  ְזּבֵ   , ַהּמִ

לּ  ים ְוטֹוֵבל ַעד ׁשֶ ּכִ א ָיבֹוא ַֹמׁשְ
ּנֶה ּמֻ   . ַהּמְ

ה ָבא ֻמּנֶ ָעה ַהּמְ א ֹל, ְוִכי ְבֵאיזֹו ׁשָ
וֹות ים ׁשָ   ,ָכל ָהִעּתִ

ֶבר הּוא ָבא ִמְקִריַאת ַהּגֶ ָעִמים ׁשֶ  ,ּפְ
ַאֲחָריו ָפָניו אֹו ִמּלְ   . אֹו ָסמּוְך לֹו ִמּלְ

ֻמּנֶה ָבא ְודֹוֵפק ֲעֵליֶהם ְוֵהם , ַהּמְ
ְתחּו לוֹ    . ּפָ

ַבל ָיבֹוא ְוָיִפיס, ָאַמר ָלֶהן ּטָ . ִמי ׁשֶ
זָָּכה, ֵהִפיסוּ    : ָזָכה ִמי ׁשֶ

במקדש בהשכמת הכוהנים  המשנה השנייה של מסכת תמיד מתארת את ראשית סדר היום

מרבית המשנה עוסקת . תרומת הדשן, וניינים ליטול חלק בעבודה הראשונה של היוםהמע

פריט מידע זה . הפקיד הממונה על ניהול סדרי המקדש, "הממונה"בתיאור זמן בואו של 

מקדישה לתיאור זמן , הידועה בהיותה מנוסחת בלשון קצרה, המשנה. מרכז סביבו עניין רב

גם סגנונה של המשנה יוצר מעין , לבד אריכות הדבריםמ. הגעתו לא פחות מעשרים מילים

וכי באיזו ", המידע מובא באמצעות שאלה ותשובה, ראשית: סביב בואו של הממונה" מתח"

ועוד בטרם ניתנת התשובה המשנה מוסיפה הקדמה המעצימה את המתח , "?שעה הממונה בא

, משמעית-ה אינה חדגם התשובה עצמ, שנית". לא כל העיתים שוות: "הוודאות- ואת אי

ובסופו של דבר כל  – "מלאחריו"או " מלפניו", "מקריאת הגבר: "כאילו אין הזמן קבוע כלל

מה פשר המהומה סביב בואו של  1.קריאת הגבר –האפשרויות הן סביב אותה נקודת זמן 

  ?על שום מה המשנה יוצרת כאן דרמה כזאת? הממונה

, ה לסיפור משיר השירים שהוזכר בהקדמהנראה שתמיהה זו יכולה להתפרש מתוך הזיק

  :סיפור הרעיה המחכה לדודה

�י ִנְמָלא ֲאִני ְיֵ�ָנה ְוִלִ�י ֵער קל �ִדי דֵפק ִ�ְתִחי ִלי ֲאחִֹתי ַרְעָיִתי יָנִתי ַתָ
ִתי שראִ
ָ'ְנִ'י ֵאיָכָכה ֶאְלָ�ֶ� : ָטל ְק"! ַתי ְרִסיֵסי ָלְיָלה ה ָ+ה ָרַחְצִ'י ֶאת ַרְגַלי ֵאיָככָ ָ�ַ�ְטִ'י ֶאת )!

 ַקְמִ'י ֲאִני ִלְפ'ַח ְלדִדי ְוָיַדי ָנְטפ": �ִדי ָ�ַלח ָיד ִמ- ַהחֹר "ֵמַעי ָהמ" ָעָליו: ֲאַטְ+ֵפ,
ַנְפִ�י ָ�ַתְחִ'י ֲאִני ְלדִדי ְודִדי ָחַמק ָעָבר : מר ְוֶאְצְ�עַתי מר עֵבר ַעל ַ)�ת ַהַ
ְנע"ל

�ִ'יה" ְולא ְמָצאִתיה" ְקָראִתיו ְולא ָעָנִניְ/ַ�ִ   :ָיְצ0ה ְבַדְ�ר
  ו-ב, שיר השירים ה
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קול דודי "היא שומעת את ". אני יׁשנה ולבי ער", הרעיה שוכבת במיטתה ומצפה למפגש

÷ôåã" ,האהוב מגיע וקורא לה במילות חיבה" :éçút אך". לי אחתי רעיתי יונתי תמתי 

ולטנף את , ללבוש את כותנתה, היא אינה רוצה לקום ממיטתה. העצלות מכריעה את הרעיה

  .ואין היא מוצאת את דודה, חלפה לה שעת הרצון –וכשכבר קמה לפתוח , רגליה

, הכוהנים ישנים בתוך העזרה. בין הכוהנים לממונה – גם המשנה מספרת סיפור של מפגש

הכוהנים השכימו עוד קודם בואו  – ם המפגש מתממשאך הפע. והממונה קורא להם מן החוץ

כאשר הממונה מגיע אין הוא צריך להמתין להם מעבר . של הממונה והם מתכוננים לבואו

  3".לו åçúôוהם , עליהם ôåã2÷הממונה בא ו", לדלת הנעולה

המשנה מתכוונת להציג את זמן  – זוהי הסיבה לאריכות הדברים סביב בואו של הממונה

כך המשנה מעצימה את המתח ואת הזיקה . כבלתי נודע, שהוא בעיקרו ידוע, ונהבוא הממ

לסיפור המפגש של שיר השירים שבו הרעיה מצפה לדודה בלי לדעת מתי עתיד הוא 

  .להופיע

התבוננות במשנה הפותחת את מסכת תמיד מחדדת עוד יותר את התקבולת שמנגידה את 

  .שני סיפורי המפגש

ָ+ה ִאי� ִ)ְס' ָב0ֶר4. "ַמְפְ'חת ָהֲעָזָרה ְ�ָיָד,, ְיֵ�ִני, ָ�,ְוִזְקֵני ֵבית 0ב  לא . "ִפְרֵחי ְכה!
��ִטי- "ְמַקְ�ִלי- "ַמִ+יִחי, אָת- ַ'ַחת ָראֵ�יֶה-, ָהי" ְיֵ�ִני, ְ�ִבְגֵדי קֶדְ"ִמְתַ)6ִי- , ֶא5ָא פ

  . ִ�ְכס"ת ַעְצָמ-

את כתנתי  éúèLô) "א. (רעיה שבשיר השירים לקום ולפתוח לדודהשתי סיבות מונעות מה

כמותה גם הכוהנים כבר פשטו את ". רחצתי את רגלי איככה אטנפם) "ב" (איככה אלבשנה

וגם השכמתם כרוכה ברחיצה , ..."ïéèùåôאלא , לא היו ישנים בבגדי קדש", בגדיהם

עד שלא יבא "הם היו משכימים , אך בניגוד לרעיה. כפי שמתואר בתחילת משנה ב, וטבילה

  4.וכשהממונה דפק פתחו לו בלא שהות, "הממונה

גם  5".מפתחות העזרה בידן", שנתם של הכוהנים במשנה א היא מתוך דריכות וציפייה

  .תוך כדי שינה אין הם מסיחים דעתם מזמן הפתיחה של העזרה

יא יוצאת לחפשו ה" חמק עבר"לאחר שהדוד . סיפורה של הרעיה בשיר השירים ממשיך

  :ומשלמת את מחיר עצלותה

ִני ַה7ְֹמִרי, ַה6ְֹבִבי, ָ�ִעיר ִה)"ִני ְפָצע"ִני ָנְשא" ֶאת   : ְרִדיִדי ֵמָעַלי �ְֹמֵרי ַהחֹמת ְמָצא!
  ו, שיר השירים ה



217  קול דודי דופק

המספרת על עונשו של מי שנתעצל , סיפור זה משמש מקור השראה למשנה במסכת מידות

  :בשמירת המקדש

ְוָכל ִמְ�ָמר , ַוֲאב"קת �ְלִקי- ְלָפָניו, י� ַהר ַהַ�ִית ָהָיה ְמַח8ֵר ַעל ָ)ל ִמְ�ָמר "ִמְ�ָמרִא 
�ל, ָעֶלי9ָ , אֵמר ל ִאי� ַהר ַהַ�ִית, ֶ�ֵאינ עֵמדָ .-�. חְבט ְבַמְקל, ִנָ)ר ֶ�ה"א ָיֵ

קל ֶ�- ֵלִוי לֶקה , ְוֵה, אְמִרי, ַמה /ל ָ�ֲעָזָרה. "תוְר�"ת ָהָיה ל ִלְ�ר: ֶאת ְ)ס
�- ל ַעל ִמְ�ָמר, "ְבָגָדיו ִנְ;ָרִפי-ֵ<ָ�ֶ.  

  ב, מידות א

הוא סובב ומחזר על  – מנהגו של איש הר הבית מזכיר את השומרים הסובבים משיר השירים

עונשו של שומר שנמצא ישן . פקידםהמשמרות המופקדות על המקדש ומשגיח שימלאו את ת

את השומר היו מכים ואת בגדו  – על משמרתו מזכיר את עונשה של הרעיה שנתעצלה וישנה

במסגרת , אף מסכת תמיד. שורפים וגם את הרעיה היכו השומרים ונשאו את בגדה מעליה

לאחר בחירת תורם הדשן  – מזכירה את השומרים הסובבים בעיר, זיקתה לשיר השירים

  :הכוהנים סובבים לאורך חומות המקדש

��ָ�י ְוִנְכְנס" =ֲחָריו "ְ�'ֵ , ְוִנְכַנס ִמֵ�ית ַה
ֵקד ָלֲעָזָרה, ָנַטל ֶאת ַהַ
ְפֵ'ַח "ָפַתח ֶאת ַהִ�ְ

ְזָרחֵא5" הְלִכי, ָ�=ְכַסְדָרא ֶ�ֶר9ְ הַ , ְוֶנְחְלק" ִלְ�ֵ'י ִכ'ת. ֲאב"קת ֶ�ל א"ר ְ�ָיָד,ִ ,


ִ<יִעי- ִלְמק, �ֵ . ְוֵא5" הְלִכי, ָ�=ְכַסְדָרא ֶ�ֶר9ְ ַהַ
ֲעָרבַ�ית ָהי" בְדִקי- ְוהְלִכי- ַעד ֶ
ֶהֱעִמיד" עֵ;י ֲחִבִ'י, . ַה)ל ָ�ל,, 0ְמר" ָ�ל,, ִהִ<יע" ֵא5" ָוֵא5". עֵ;י ֲחִבִ'י,
  .ַלֲע;ת ֲחִבִ'י,

  ג, מיד את

יחדיו השלימו הכוהנים הקפה אחת של . קבוצה אחת של הכוהנים פנתה לימין ואחרת לשמאל

בדומה לשומרי החומות שמצאו את הרעיה המבקשת , "בודקין הולכין"ההיכל מבחוץ כשהם 

אך שלא כמו השומרים , וכמו בסיפור הדפיקה על הדלת גם כאן ישנה דפיקה. את דודה

, שלום"כאן הבדיקה מסתיימת באמירה , בדיקה היכו את הרעיהבשיר השירים שבתום ה

  ".הכל שלום

  

  .כאן במובן איש או תרנגול' הגבר'ב מופיעה מחלוקת אם "יומא כ ע, בבבלי  1
והפעם היחידה שהיא , ך היא בפסוק בשיר השירים"מופיעה בתנ' דופק'הפעם היחידה שהמילה   2

במשנה ' דופק'בשתי ההופעות האחרות של המילה . מופיעה במשנה במשמעות דומה היא במשנתנו

אבן שגולל הקבר , עצםאלא שם , היא אינה מציינת פועל כבשיר השירים) ד, ג ואהלות ב, נזיר ז(

  .נשען עליה
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בדומה לתפקיד , ה"אין הכוונה בהשוואה זו לומר שהממונה שבמשנה מקביל לדמותו של הקב  3

אלא שהמשנה יוצרת הקבלה ספרותית בין . המיועד לדוד בחלק מן המדרשים על שיר השירים

  .וד לרעיהלבין שעת המפגש בין הד, שהיא תחילת יומו של המקדש, שעת בואו של הממונה
המזכירה את קריאתה של " קריאת הגבר"הממונה בא בשעת , ייתכן שיש כאן גם משחק מילים  4

  ". קראתיו ולא ענני"הרעיה אחר שדודה נעלם 
אלא שהיו , ט אין הכוונה שהיו מחזיקים את המפתחות בידיהם ממש, אמנם לפי המשנה במידות א  5

  .הספרותי של הניסוח תורם לאווירת המתחהעיצוב , עם זה. המפתחות ברשותם ובאחריותם


