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דודי שלח 
  ידו מן החור

  ו, תמיד ג

ִניִמי  ִמי ַח ַהּפְ ּון ִמְזּבֵ זָָּכה ְבִדׁשּ ׁשֶ
יִמין נֹוָרה ָהיּו ַמְקּדִ ָעה , ְוַהּמְ ְוַאְרּבָ

ָיָדם י , ֵכִלים ּבְ ּתֵ ִני ְוַהּכּוז ּוׁשְ ַהּטֶ
  .ַמְפּתחֹות

ִני ל ַהּטֶ דֹול ׁשֶ , ָזָהב דֹוֶמה ְלַתְרָקב ּגָ
ִין ָוֵחֵצי ְוַהּכּוז ּדֹוֶמה , ַמֲחִזיק ַקּבַ
ל ָזָהב דֹול ׁשֶ   .ְלִקּתֹון ּגָ

חֹות י ַמְפּתְ ּתֵ ת  יֹוֵרדֶאָחד , ּוׁשְ ְלַאּמַ
ִחי ֶ יָון, ַהׁשּ   : ְוֶאָחד ּפֹוֵתַח ּכֵ

פֹוִני ש ַהּצְ ּפָ א לֹו ְלִפׁשְ   . ּבָ
דֹול ַער ַהּגָ ין ָהיּו לֹו ְלׁשַ ׁשִ ּפָ ֵני ִפׁשְ רֹוםֶאָחד בַּ , ּוׁשְ ּדָ פֹון ְוֶאָחד ּבַ רֹום ל. ּצָ ּדָ ּבַ ְוָעָליו , א ִנְכַנס ּבֹו ָאָדם ֵמעֹוָלםֹׁשֶ

ַער ַהזֶּה ָסגּור ִיִהֶיה ל', ַויּאֶמר ֵאַלי ה, )יחזקאל מד(הּוא ְמפֹוָרׁש ַעל ְיֵדי ְיֶחְזֵקאל  ַ ֵתַח ְוִאיׁש לַֹהׁשּ א ֹא ִיּפָ
י הָֹיב א בֹו ֱֹאל' א בֹו ּכִ ָרֵאל ּבָ   . ְוָהָיה ָסגּורֵקי ִיׂשְ

שׁ  ּפָ ׁשְ ַח ּוָפַתח ֶאת ַהּפִ א, ָנַטל ֶאת ַהַמְפּתֵ א ֶאל ֵהֵהיָכל, ִנְכַנס ַלּתָ דֹול, ּוִמן ַהּתָ ַער ַהּגָ יַע ְלׁשַ הּוא ַמּגִ   . ַעד ׁשֶ
ֶגר ְוֶאת ַהּפֹוְתחֹות ּוְפָתחוֹ  דֹול ֶהֱעִביר ֶאת ַהּנֶ ַער ַהּגָ יַע ְלׁשַ   . ִהּגִ

וֹ ֹל ח, ֵחטא ָהָיה ׁשֹוֵחט ַהׁשּ ְפּתַ ּנִ דֹול ׁשֶ ַער ַהּגָ ֹוֵמַע קֹול ׁשַ ׁשּ   : ַעד ׁשֶ

פתיחת . לאחר שהוציאו את התמיד מלשכת הטלאים בא הכוהן לפתוח את ההיכל עצמו

  .ההיכל מסמנת את תום שלב ההכנות ואת תחילת עבודת היום

היינו מכניס את ידו עד בית , "יורד לאמת השחי"כדי לפתוח את ההיכל היה הכוהן 

אחר כך היה משתמש במפתח נוסף שכנראה , השחי דרך חור הדלת ופותח מנעול ראשון

את זכר החמצת המפגש בין הדוד הדופק על  1שבה ומעלה שוב, תמונה זו. פותח מבפנים

  . הדלת מבחוץ והרעיה שאינה פותחת לו בזמן

פקיד אם קודם הציבה המשנה כוהן בת. אבל בשחזור הזה של המפגש חל חילוף תפקידים

, הרי שכאן עומד הכוהן במקומו של הדוד המבקש לפתוח את הדלת, הרעיה המחכה לדודה

זה המקום לציין שמגילת שיר . ה"עומד הקב, בהיכל שמעבר לדלת, ובמקומה של הרעיה

  . השירים עצמה עשירה בחילופין דומים

פגש בין המ: נראה כי פרקנו שואב את אוצר הדימויים שלו משני מקומות בשיר השירים

  המוקבלת כאן , והכניסה לחדרי המלך שבפרק א, הדוד לרעיה אשר בפרק ה שדובר בו לעיל
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משכני אחריך נרוצה הביאני המלך "בתחילת שיר השירים נאמר . לכניסת הכוהן להיכל

  :ולשון המשנה הקודמת מרמזת לפסוק זה) ד, א" (חדריו

  . !ֲחָריו!ֲחָריו!ֲחָריו!ֲחָריו�ִמי ֶ�ָ�כ� ָבֵאָבִרי� ה�ְלִכי� , ֵבית ַהִ�ְטָ�ַחִי�ְוה�ֵלְ� לְ  מ�ְ�כ�מ�ְ�כ�מ�ְ�כ�מ�ְ�כ�, ִמי ֶ�ָ�ָכה ַבָ�ִמיד
  ה , תמיד ג

הקרבן המובא  – כאן נראה מוטיב נוסף. ה"עד כה דיברנו על המפגש בין הכוהן ובין הקב

, אך למען האמת, לכאורה נראה שזו טענה מפליגה. ה מייצג את דמותה של הרעיה"לקב

במשנה ד בפרקנו , יתרה מזו 2.קרבן כמייצג אדם אינו חריג כללתיאור , בנופו של המקדש

הקרבן נמשך ". השקו את התמיד בכוס של זהב" – מופיע גם ביטוי האנשה של הקרבן

  .ועל כן שחיטתו מכוונת לעת פתיחת דלתות המלך, בדרכו אל המלך

והן הכ: בתיאור הקרבת התמיד נוכל למצוא עקבות של שתי תנועות הפוכות ומשלימות

נמשך , בתפקיד הרעיה, ולעומתו קרבן התמיד, בתפקיד הדוד מנסה לפתוח את דלת הרעיה

מושא תשוקתו של הדוד , הוא הרעיה. ה הוא הדוד והרעיה כאחד"הקב. אל חדרי המלך

  . שהרעיה רצה ובאה אל חדריו, המלך, והוא גם הדוד, מחוץ לדלת

) הפשפש(השער . השכינה בהיכל כי בתיאור זה מודגשת במיוחד נוכחות, חשוב לציין

שהדלת הסגורה מונעת ממנו , אך בניגוד לדוד". לא נכנס בו אדם מעולם"הדרומי סגור 

, השער הסגור, להפך. ה לבוא אל ההיכל"אין השער הסגור מונע מהקב, לבוא אל הרעיה

לאור זאת . ה להיכל ולשכינתו בו"הוא הביטוי לכניסת הקב, כפי שמראה הפסוק מיחזקאל

שאין לו קשר , מובנת אריכות הדברים שנוקטת המשנה בתיאור תפקידו של הפשפש הדרומי

  .ספציפי להקרבת התמיד

אז הרעיה מגלה שהדוד , בשיר השירים שעת פתיחת הדלת בידי הרעיה היא עת משבר

ולא היה " – השעה שהשער נפתח בה היא שעת המפגש, לעומת זאת, בהקרבת התמיד. איננו

  ". ד שהוא שומע קול השער הגדול שנפתחהשוחט שוחט ע

ַלֲעב�ַדת ֵ�ית  דֶזה ה�א ֵסֶדר ַהָ�ִמי"לקראת סופה של מסכת תמיד מופיעה תפילה 

מסכת תמיד משמרת לעד את ). ג, תמיד ז( "ְיִהי ָרצ�� ֶ�ִיָ�ֶנה ִ�ְמֵהָרה ְבָיֵמינ� *ֵמ� .ֵהינ��ֱאל

ותנת ביטוי ספרותי לתפיסה שעבודת המקדש היא נ. הרגשות הדתיים העזים לבית המקדש

אינה ריטואל מכני גרדא אלא מסגרת שמטרתה להביא לידי מימוש את הלהט של רגשי 

  .האהבה והתשוקה בין האדם לאלוהיו

  . ֶד� ָקָדִ�י�ְוִ�יר ַהִ/יִרי� קֹ, ֶד�ֶ�ָ.ל ַהְ.ת�ִבי� קֹ
  ה, ידים ג
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  .211' עמ', קול דודי דופק'ראה לעיל הפרק על    1
2

, ראה גם משנה). יג, בראשית כב" (ויקח את האיל ויעלהו לעולה תחת בנו" ,ראה עקידת יצחק 

רמז לכך שקרבן התמיד הוא שחזור , "ין אותוã÷òîלא היו כופתין את הטלה אלא ", א, תמיד ד

  . של עקדת יצחק


