
בסגנון שיר הוא אריאל מאיר של יונתי" "מדרש השיר
ישעיהו, הגדולים- הספר לנביאי בדומה שבו נבואי,
שומעיו בפני מטיף אריאל מאיר , ויחזקאל ירמיהו
פורמלי ההלכתי  במובן לא כי אם קיום השמיטה- על
"צדק של המהותי במובן אלא  חקלאית" "שמיטה של
בנימה מסיים אריאל  מאיר האחרון בבית  חברתי".
ירמיהו: ַאֲחֵרי של חזונו עם מתכתב הוא אופטימית בה
ֶדה פָּ תִּ ט פָּ ִמשְׁ בְּ ֶנֱאָמָנה:ִצּיוֹן ִקְרָיה ֶדק ַהצֶּ ִעיר ָלְך ֵרא ִיקָּ ֵכן

ְצָדָקה: בִּ ֶביָה ְושָׁ

יונתי3  מדרש
ירושלים5  לב על שאלו4

- לשלומה שאלוה
ירושלים בלב אבנים
כיכר השוק הומה6.

בשקרים ועוול מתעטפת
החומה7  מלאכת לרגל

לצעיף8 נשקפת  מבעד אך
עירומה9. עירנו

צדק צדק10 שלא רודפת
שלום רוצה לא

צדק בלי שלום אין כי

הלום? באנו למה רק -
חלום11? החלמנו -

היום? הניקץ -

הסלע בחגווי שוב יונתי
- מעל הנץ מרטט

לבלע מדרגה ובסתר
הנפתל12 פי נפער

מאחורינו הים ארצות - זה
תשוקתם. אנחנו

שמסביבנו הארצות - זה
זימרתם13. אנחנו

בדרך השיירה14 אותה - זו
לים. הפונה

מלך בעקבותיה דולק
בדם15, מרוח

גם16, - חייתו מידבר,
כולם17. הם עלינו

מתיפייפת ירושלים איך
- ברבים ורוקדת

משתפשפת בטח משתתפת
עוטיה על עדרים18.
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כהידרש1 למוד לימדו הכוח, בכל למוד לימדו
אריאל מאיר של יונתי" "מדרש בשיר עיון

טיקטין2  יאיר כתב:

..." זמני, בתוך מודע תת "שיר אריאל מתוך 1 מאיר

NMC 1984 עיניים" וגלוי
קדם  מכינה עמי-חי, מכינת מנהל הינו הכותב  2

בקיבוץ וחילונים דתיים  של  מעורבת צבבאית
שבועי הנגב. הכותב מעביר שיעור שבצפון  כרמים
אריאל" מאיר של והישראלים היהודיים ב"מקוריתיו

במכינה.
ירושלים.  בעיר עוסק אריאל מאיר של זה שיר  3

היונה": "העיר בשם צפניה בספר נקראת ירושלים
ְמָעה שָׁ לֹא ַהּיוָֹנה:(ב) ָהִעיר ְוִנְגָאָלה מְֹרָאה הוֹי "א)
לֹא ֱאלֶֹהיָה ֶאל לֹא ָבָטָחה ה' מּוָסר בַּ ָלְקָחה לֹא קוֹל בְּ

ָקֵרָבה.".
שיר "למדרש מתייחס יונתי" "מדרש הביטוי

בהמשך. שמופיע כפי השירים"
ממגילת שיר בעיקר מושפע כולו שהשיר חשוב לציין
וממגילת בפסח) שנקראת האהבה (מגילת השירים

בתשעה באב) שנקראת החורבן איכה (מגילת
"עיר – אלתרמן של שיריו למסכת רמז גם כאן יש
כותב מסכת שבה אלתרמן (1975 (אלתרמן היונה"
  2001 :שמיר ראה במחאה חברתית. שעוסקת שירים
http:// יונה עיר שירי במחזור עיון שמיר, זיוה
tabid/65//מאמרים/www.alterman.org.il

vw/1/ItemID/63/Default.aspx
בירושלים: שעוסק תהילים מזמור מתוך שאלו:  4

: תהלים פרק קכב
ית בֵּ ִלי אְֹמִרים בְּ י ַמְחתִּ שָׂ ְלָדִוד ֲעלוֹת ַהמַּ יר שִׁ (א)
ם:(ג) לִָ ְירּושָׁ ָעַרִיְך שְׁ בִּ ַרְגֵלינּו ָהיּו עְֹמדוֹת (ב) ֵנֵלְך: ה'
ֲאלּו שַׁ (ו) ו... ַיְחדָּ ּה  לָּ ָרה ֻחבְּ שֶׁ ִעיר כְּ נּוָיה ַהבְּ ם  לִַ ְירּושָׁ
ֵחיֵלְך בְּ לוֹם שָׁ ְיִהי אֲֹהָבִיְך:(ז) ָליּו ִישְׁ ם לִָ ְירּושָׁ לוֹם שְׁ
נָּא ָרה ֲאַדבְּ ְוֵרָעי ַאַחי ְלַמַען ַאְרְמנוָֹתִיְך:(ח) בְּ ְלָוה שַׁ
ָלְך: טוֹב ה ֲאַבְקשָׁ ֱאלֵֹהינּו ה' ית בֵּ ְלַמַען ְך:(ט) בָּ לוֹם שָׁ

ישעיהו:  בספר הנחמה נבואת ירושלים: מתוך 5 לב

ֵלב ַעל רּו בְּ דַּ יֹאַמר ֱאלֵֹהיֶכם:(ב) י ַעמִּ ַנֲחמּו ַנֲחמּו (א)
ֲעוָֹנּה ִנְרָצה י ְצָבָאּה כִּ ָמְלָאה י כִּ ְוִקְראּו ֵאֶליָה ם לִַ ְירּושָׁ

ס ַחּטֹאֶתיָה: ָכל בְּ ְפַלִים כִּ ה' ִמיַּד ָלְקָחה י כִּ
זהב": של לשיר "ירושלים הומה: רמז השוק 6 כיכר

שמר: נעמי של
ברוח אורנים/נישא וריח כיין צלול הרים אויר

קול פעמונים הערביים עם
אשר בחלומה/העיר שבוייה ואבן אילן ובתרדמת

חומה ובליבה יושבת בדד
ריקה/ואין השוק  כיכר  המים, בורות יבשו איכה

העתיקה בעיר הבית הר את פוקד
אל יורד ואין רוחות/ מייללות בסלע אשר ובמערות

יריחו בדרך המלח ים
קורא שופר ולכיכר/ לשוק המים, בורות אל חזרנו

העתיקה בעיר הבית בהר
נשוב זורחות/ שמשות אלפי בסלע אשר ובמערות

יריחו בדרך המלח ים אל נרד
את אריאל מאיר חיבר  זה שיר שעל  לציין חשוב

ברזל" של "ירושלים השיר
זהב- של "ירושלים של השיר היהודיים המקורות על

(ראה הערה : זיגמן ראה
פעולתו  התמקדה ציון שיבת החומה: בימי 7 מלאכת

חומת ירושלים: נחמיה בבניית של
ְוֶחְצָים ָלאָכה מְּ בַּ ים עֹשִׂ ְנָעַרי ֲחִצי ַההּוא ַהּיוֹם ִמן "ַוְיִהי
ְריִֹנים ְוַהשִּׁ תוֹת שָׁ ְוַהקְּ ים ִגנִּ ַהמָּ ְוָהְרָמִחים ַמֲחִזיִקים
חוָֹמה בַּ ַהּבוִֹנים ְיהּוָדה. ית  בֵּ ל כָּ ַאֲחֵרי ִרים ְוַהשָּׂ
ָלאָכה ַבמְּ ה עֹשֶׂ ָידוֹ ַאַחת בְּ ים  עְֹמשִׂ ֶבל סֶּ בַּ ִאים ְוַהּנֹשְׂ
ַעל ֲאסּוִרים ַחְרּבוֹ ִאיׁש ַלח:ְוַהּבוִֹנים ַהשָּׁ ַמֲחֶזֶקת ְוַאַחת

" י ֶהֱחַזְקתִּ ַהּזֹאת ַהחוָֹמה ְמֶלאֶכת בִּ ...ְוַגם ָמְתָניו
לזנות, סמל היא בסעיף התכסות לצעיף: מבעד  8

תמר: במעשה כמו
ִעיף צָּ בַּ ַכס ַותְּ ֵמָעֶליָה ַאְלְמנּוָתּה ְגֵדי בִּ ַסר ַותָּ (יד)
ְמָנָתה תִּ ֶרְך דֶּ ַעל ר  ֲאשֶׁ ֵעיַנִים ֶפַתח בְּ ב  שֶׁ ַותֵּ ף ְתַעלָּ ַותִּ
(טו) ה: ְלִאשָּׁ לוֹ ָנה ִנתְּ לֹא ְוִהוא ָלה שֵׁ ָגַדל י כִּ ָרֲאָתה י כִּ

ֶניָה: פָּ ָתה ִכסְּ י כִּ ְלזוָֹנה ֶבָה ַויְַּחשְׁ ְיהּוָדה ְרֶאָה ַויִּ
לצעיף רומז שלפני בשורה "מתעטפת" הביטוי גם

הזנות.
היא מוטיב  לזונה עירומה: המשלת ירושלים 9 עירנו

בליל שנקראת החורבן (מגילת איכה במגילת קבוע

לדוגמא: באב), כך תשעה
ְמַנֵחם ָלּה ֵאין ֶלֱחָיּה ְיָלה ְוִדְמָעָתּה ַעל לַּ בַּ ה ִתְבכֶּ כוֹ בָּ (ב)
ל כָּ ְלאְֹיִבים.... ָלּה ָהיּו ָבּה ְגדּו בָּ ֵרֶעיָה ל כָּ אֲֹהֶביָה ל ִמכָּ
ב שָׁ ַותָּ ֶנֶאְנָחה ִהיא גַּם ֶעְרָוָתּה ָראּו י כִּ ילּוָה ִהזִּ ֶדיָה ְמַכבְּ

ס ָאחוֹר:
ֶנֱאָמָנה ִקְרָיה "ֵאיָכה ָהְיָתה ְלזוָֹנה ישעיהו: בספר גם וכך
ִחים:(כב) ְמַרצְּ ה ְוַעתָּ ּה בָּ ָיִלין  ֶצֶדק ט פָּ ִמשְׁ ְמֵלֲאִתי
ַרִיְך שָׂ ִים:(כג)  מָּ בַּ ָמהּול ָסְבֵאְך ְלִסיִגים ָהָיה ְך  ְספֵּ כַּ
ְלמִֹנים שַׁ ְורֵֹדף ׁשַֹחד אֵֹהב כֻּּלוֹ נִָּבים גַּ ְוַחְבֵרי סוְֹרִרים

ָיבוֹא ֲאֵליֶהם: לֹא ַאְלָמָנה ְוִריב ּפֹטּו לֹא ִישְׁ ָיתוֹם
נחליאל, נירה  ראה: , לזונה ירושלים המשלת  על

המדרשה באורנים: של אתר האינטרנט בתוך
http://www.oranim.ac.il/sites/heb/
Si teCol lec t ionImages/documents/
hamidrasha/nashim/igeret/tamuz-58.htm

טז: פרק דברים, ספר מתןך 10 רודפת צדק:

ָהָאֶרץ ֶאת תָּ ְוָיַרשְׁ ְחֶיה  תִּ ְלַמַען ְרּדֹף  תִּ ֶצֶדק ֶצֶדק (כ)
ס ָלְך: נֵֹתן ֱאלֶֹהיָך ה' ר ֲאשֶׁ

ירושת הארץ לבין צדק  בין רדיפת הקשר התנ"כי
פרק בירמיהו לדוגמא בתנ"ך פעמים עשרות מופיע
ביחס וגם לצדק ביחס גם מופיע "רדיפה" הביטוי ה.
ים ַחיִּ ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ִמי (יג) פרק לד: תהלים לשלום:
ָפֶתיָך ּושְׂ ֵמָרע ְלׁשוְֹנָך ְנצֹר טוֹב:(יד) ִלְראוֹת ָיִמים אֵֹהב
לוֹם ׁש שָׁ קֵּ בַּ טוֹב ה ַוֲעשֵׂ ֵמָרע סּור (טו) ִמְרָמה: ר בֵּ ִמדַּ

ְוָרְדֵפהּו:
מאיר חיבר שלום לרדיפת צדק רדיפת בין הקשר על

תרדוף": צדק "צדק השיר את אריאל
שלום בקש ורדפהו, שלום בקש תרדוף/ צדק צדק

ורדפהו
תרדוף... צדק צדק

בבאר להם, שלום/נפגשים רודף ודין ג'ימי צדק רודף
האדום

להם באפלולית/רובצים מתחברים  והצדק, השלום
שלולית בתוך הגה אין

לחלום של הרצל  רמז חלום: אולי יש כאן 11 החלמנו

מדינת ישראל על חלום . 'אייטנוילנד' שמופיע בספר
בציטוט מסתיים הספר  וצדק. מוסר  של כמדינה
כפי כך כל שונים אינם ומעשה "חלום המפורסם:
בחלום האדם  בני מעשי כל כי לחשוב, שנוטים 
לא אם ...ואילו היא. חלום - אחריתם וגם יסודם
ואגדה אגדה הוא, לכם סיפרתי כל אשר הרי תרצו

להיות" יוסיף
שוב בבגבי הסלע...: 12 יונתי

הנץ לבין הנחש בין שנלחצת היונה של זה תיאור
פרק השירים  בשיר הפסוק על מדרש לקוח מתוך
ַהְרִאיִני ְדֵרָגה ַהמַּ ֵסֶתר  בְּ ַלע  ַהסֶּ ַחְגֵוי  בְּ יוָֹנִתי (יד) ב:
ּוַמְרֵאיְך ָעֵרב קוֵֹלְך י כִּ קוֵֹלְך ֶאת ִמיִעיִני ַהשְׁ ַמְרַאִיְך ֶאת

ָנאֶוה:"
המדרש: מתאר זה פסוק על

ישראל ממצרים שיצאו בשעה ישמעאל, דבי ר' תנא
ונכנסה הנץ מפני  שברחה  ליונה דומין, היו  למה
עשתה, מה מקנן, הנחש שם ומצאה הסלע לנקיק
ויצילה, השובך בעל שישמע כדי צווחת התחילה
רודפים המצרים את שראו בשעה ישראל, היו כך
נקרע, לא היו יכולין שעדיין לים לא לירד אחריהם,
פרעה, מה עשו, יכולין, שכבר הקריב לחזור לא היו
אמר שעה אותה ועל  להקב"ה צועקים  התחילו

קולך, את השמיעיני הסלע, בחגוי יונתי הקב"ה
הגלובאליזציה.  נגד ביקורת כאן הים: יש 13 ארצות

לדברים ביחס במדרשים מופיע הים" "ארצות הביטוי
גדול, עושר : כגון במרחקים שנמצאים מופלאים

נחשקות נשים או יהלומים
המופיע למעלה  השיירה: כהמשך למדרש 14 אותה

כאן גם  , מצרים יציאת בזמן ישראל בעם ועוסק 
(שיירה שפונה מצרים עולי של לשיירה הכוונה היא
(מילה שיירה יתכן והשימוש במילה אבל סוף). לים
'ונמשכת לרמוז לשיר באה מופיעה בתנ"ך) שאיננה
בעליות שעוסק שיר  מוהר. עלי  של שיירה'

ישראל. לארץ המודרניות
מצרים  מלך לפרעה היא בדם: הכוונה מרוח 15 מלך

של בדם גופו את היה רוחץ העממי הסיפור שע"פ
ככל הצרעת. מנגע להבריא בשביל יהודיים תינוקות



שאלו בפילפולי שריה19
קומה שיעור ולא לא

בחצריה20  חסר גפרור רק
הומה. חצר וכל

בתנור21, היינו וכבר
המחבת. על עכשיו

שכור, כבוד מתפמפמים
מעט, מתפצפצים -

כמעט, נשרפים -
לאט. נצרפים -

שלוח נמרץ כך כל לך מה
להתגרד על הסכין?22

לנוח - לסכין גם תן די כבר
מהסכין. רד כן,

לעשות יודע כבר אתה כהלכה23 ושמיטה
אדמות? ועוד עוד לקחת רץ שאתה

חשיכה בחסות גזל, בחשד מרמה, בספק
כבודה? הזה גאולה?25 הזו מושל?24 בחסינות

יהודה? במחתרת כגנב
שמיטה שדך בשנת תמכור את ולמי

לשנה?26 תתנצר תתאסלם או אולי או
שביעית אחר שביעת תיתמם מי ולפני

נשבית?27 כשפחה תחתיך אשר האדמה בעוד
- לוקח זה מוצא חן? אדמה אתה מי בעיני

אולי אצבעותיך או לא נותן. גאולה
- מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד הדוקות

לשחרר? מיומנות להרפות? מאומנות
לשמוט? מתורגלות

אדמה מאמא מאמא הוא
אדמה. מאמא הו

אדמה, מאמא מאמא הוא
אדמה אדמתי! -

מותי!28 עד -
תי. אדמ- מה עד

תעירו29 תעוררו ואל אל
תחפץ. שלא שנאה30

לא יחזירו כבר תצא אותה רק
לא רב לא שר לא שץ31.

יתעורר עלינו מישהו עוד
מחלומו: כמקיץ

ושללנו32 אנחנו נימחה
בתהומו. נשקע

מראיך, את הראיני רק לו
קולך33. השמיעני

בשעריך34, וצדק אמת
מראך! נאווה זה -

קולך! ערב זה -
דודך! בעיני חן -

אך במדרש ממשי מקור זה  לסיפור  אין לי הידוע
לכבוד שחוברו  שונים בפיוטים ביטוי לידי בא  הוא
בליל אדום יין לשתיית הטעמים וכאחד הפסח חג

הסדר.
חיל  בין לחוץ ישראל עם שבמדרש 16 חייתו: בעוד

המודרני במדרש אריאל מאיר סוף. ים לבין פרעה
את גם משוח) פרעה (מלך לצידו של לסכנה מוסיף

המדבר. ואת חיות (מדבר סיני) המדבר
שמקורו  ייאוש של ביטוי כולם:  הם  עלינו   17

ֲאִביֶהם ַיֲעקֹב ֲאֵלֶהם "ַוּיֹאֶמר :(לו) מב פרק בבראשית
ְנָיִמן בִּ ְוֶאת ֵאיֶנּנּו ְמעוֹן ְושִׁ ֵאיֶנּנּו יוֵֹסף ם, ְלתֶּ כַּ שִׁ אִֹתי

ָנה: ֻכלָּ ָהיּו ָעַלי חּו, קָּ תִּ
העדרים" על "לשבת הביטוי עדרים: על עוטיה  18

בבטלה. לשבת שמשמעותו שלילי ביטוי הוא
טז. ה שופטים ט, כח בראשית לדוגמא:

שר הזאת השורה  את שריה: בפילופלי שאלו  19

שנוהגים כפי איכה מגילת של במנגינה אריאל מאיר
באב. תשעה בליל אבלות במנגינת אותה לקרא

מקורה על השרים הביקורת ולא קומה: שיעור לא
בישעיהו:

ט פָּ ִמשְׁ ְמֵלֲאִתי ֶנֱאָמָנה ִקְרָיה ְלזוָֹנה ָהְיָתה ֵאיָכה (כא)
סוְֹרִרים ַרִיְך שָׂ (כג) ִחים... ְמַרצְּ ה ְוַעתָּ ּה בָּ ָיִלין ֶצֶדק
לֹא ָיתוֹם ְלמִֹנים שַׁ ְורֵֹדף ׁשַֹחד אֵֹהב כֻּּלוֹ נִָּבים גַּ ְוַחְבֵרי

פ לֹא ָיבוֹא ֲאֵליֶהם: ּפֹטּו ְוִריב ַאְלָמָנה ִישְׁ
יָבה ְוָאשִׁ נחמה:(כו) בנבואת מסתיים הפרק כאשר
ֵרא ִיקָּ ֵכן ַאֲחֵרי ה ִחלָּ ַבתְּ כְּ ְויֲֹעַצִיְך ָבִראׁשָֹנה כְּ ׁשְֹפַטִיְך
ֶדה פָּ תִּ ט פָּ ִמשְׁ בְּ ִצּיוֹן ֶנֱאָמָנה:(כז) ִקְרָיה ֶדק ַהצֶּ ִעיר ָלְך

ְצָדָקה: בִּ ֶביָה ְושָׁ
"שיעור הביטוי על מילים  משחק  כמובן כאן יש

רב מעלה אדם קומה" שמציג
בשפה  ששגור ביטוי בסיס על חסר:  גפרור רק  20

יער להצית בשביל אחד גפרור שמספיק הישראלית
חומר חבית היא "שירושלים כך על וכפרפרזה שלם.

נפץ".
בספר שמכונה הבית להר רומז 'חצריה' הביטוי

ה'. בית "חצרות תהילים
למיתוס יש כאן רמז דעתי לפי בתנור: היינו 21 כבר

את כבשני 'התנור' מייצג "משואה לתקומה". כאשר
לרובן לקורבן ביחס בתורה מוזכרת המחבת אושוויץ.
המילה שמקור לצין ל-ה'. ראוי כליל שעולה המנחה
בתרגום הוא (holocaust) "שואה" למילה האנגלית

ל-ה' של קורבן המנחה שעולה כליל האנגלי
המזעזע  למדרש אריאל מאיר כאן רומז לדעתי  22

מהתוספתא:
ועולין רצין שווים שהיו כוהנים בשני "מעשה

בכבש.
סכין נטל אמות, ד' לתוך חבירו את מהן אחד דחף

בלבו. לו ותקע
'שמעוני ואמר: האולם מעלות על ועמד צדוק רבי בא

ישראל! בית אחינו
חלל וגו' 'ויצאו ימצא 'כי כא) הוא אומר (דברים הרי
ראוי מי  על ונמדוד בואו ומדדו'. ושופטיך זקניך 

העזרות'. - על ההיכל או על עגלה להביא
בבכייה. אחריו העם כל געו

אני 'אחינו! להם:  אמר תינוק  של אביו  בא ואח"כ
לא נטמא'. וסכין מפרפר בני עדיין כפרתכם -

יותר לישראל  להם  קשה סכין שטומאת  ללמדך 
י). הלכה א פרק (תוספתא יומא, דמים. משפיכות

הרצון בה הדרך אובדן את מראה זה מזעזע מדרש
מאידך, וטהרה טומאה והלכות מחד, קורבן להקריב
האיסור מאשר חשובים יותר ירושלים לאנשי היו

תרצח" "לא המפורש-
במקרא לראשונה מופיעה הקרקעות שמיטת  23

: פרק כה ויקרא בספר ויקרא:
ֶאל ר בֵּ דַּ ֵלאמֹר:(ב) ִסיַני ַהר בְּ ה מֹשֶׁ ֶאל ה' ר ַוְיַדבֵּ (א)
ר ֲאִני ֲאשֶׁ ָהָאֶרץ ֶאל ָתבֹאּו י כִּ ֲאֵלֶהם ְוָאַמְרתָּ ָרֵאל ֵני ִישְׂ בְּ
ְזַרע תִּ ִנים שָׁ ׁש שֵׁ (ג) ַלה': ת בָּ שַׁ ָהָאֶרץ ְבָתה ְושָׁ ָלֶכם נֵֹתן
בּוָאָתּה:(ד) תְּ ֶאת ְ ָאַסְפתָּ ְרֶמָך ְזמֹר כַּ תִּ ִנים שָׁ ׁש ְושֵׁ ֶדָך שָׂ
ַלה' ת בָּ שַׁ ָלָאֶרץ ִיְהֶיה תוֹן בָּ שַׁ ת בַּ שַׁ ִביִעת ַהשְּׁ ָנה ּוַבשָּׁ
ְקִציְרָך ְסִפיַח ֵאת לֹא ִתְזמֹר:(ה) ְוַכְרְמָך ִתְזָרע לֹא ְדָך שָׂ
תוֹן בָּ שַׁ ַנת שְׁ ִתְבצֹר  לֹא ְנִזיֶרָך ֵבי ִענְּ ְוֶאת  ִתְקצוֹר לֹא

ְלָך ְלָאְכָלה ָלֶכם ָהָאֶרץ ת  בַּ שַׁ ְוָהְיָתה  ָלָאֶרץ:(ו) ִיְהֶיה
ְך:(ז) ִעמָּ ִרים ַהגָּ ְבָך ּוְלתוֹשָׁ ִכיְרָך ְוִלשְׂ ְוַלֲאָמֶתָך ָך ּוְלַעְבדְּ
בּוָאָתּה תְּ ָכל ְהֶיה תִּ ַאְרֶצָך  בְּ ר ֲאשֶׁ ְוַלַחיָּה  ָך ְוִלְבֶהְמתְּ

ס ֶלֱאכֹל:
גוש לתנועת עקיצה כאן מושל...יש בחסות  24

בחסות ושומרון  יהודה  בשטחי  שהתנחלה  אמונים 
המושלים הצבאיים

הגאולי- משיחי  הפן על גאולה: עקיצה נוספת 25 הזו

אמונים. גוש תנועת של
"היתר  על ביקורת כאן שדך: יש את תמכור ולמי 26

היהודי החקלאי יכול המכירה היתר ע"פ המכירה".
ובעזרת השמיטה בשנת שלו השדה את למכור
בשדה גם בשנת ולעבוד להמשיך יכול מכירה זו הוא

השמיטה.
שאנחנו  טוען אריאל מאיר נשבית:  שפחיה  27

דברים מלחמה": "שבוית כמו לקרקע מתייחסים
ּוְנָתנוֹ אְֹיֶביָך ַעל ְלָחָמה ַלמִּ ֵתֵצא י כִּ (י) : כא פרק
ְבָיה שִּׁ בַּ ְוָרִאיָת ְביוֹ:(יא) שִׁ ִביָת ְושָׁ ָיֶדָך בְּ ֱאלֶֹהיָך ה'
ה:(יב) ְלִאשָּׁ ְלָך ְוָלַקְחתָּ ָבּה  ְקתָּ  ְוָחשַׁ ּתַֹאר ְיַפת ת ֵאשֶׁ
ֶאת ָתה ּה ְוָעשְׂ רֹאשָׁ ֶאת ָחה ְוִגלְּ יֶתָך בֵּ ֶאל ּתוְֹך ַוֲהֵבאָתּה
ָבה ְוָישְׁ ֵמָעֶליָה ְבָיּה שִׁ ְמַלת שִׂ ֶאת ְוֵהִסיָרה ְרֶניָה:(יג) ִצפָּ
ן כֵּ ְוַאַחר ֶיַרח ָיִמים ּה ִאמָּ ְוֶאת ָאִביָה ּוָבְכָתה ֶאת ֵביֶתָך בְּ

ה: ְלִאשָּׁ ְוָהְיָתה ְלָך ּה ֵאֶליָה ּוְבַעְלתָּ בוֹא תָּ
"על גבעות  השיר עד-מותי: ציטוט מתוך 28 אדמה

זייד: באלכסנדר שעוסק אבריק" שייח
של אלכסנדר מילותיו פי על אברק גבעות שיך על

פן
עד מותי אדמה אדמתי/רחומה

הרתיח/ארשתיך לי בדם רוח רב חרבוניך
וחרתיה שיך אברק ונדם/על גבעות שאדם

על  שתחפץ: פרפראזה עד השנאה את תעירו 29 אל

ֶאְתֶכם י ְעתִּ בַּ ִהשְׁ (ז) ב: פרק השירים בשיר הפסוק
ִעירּו תָּ ִאם ֶדה ַהשָּׂ ַאְילוֹת בְּ אוֹ ְצָבאוֹת בִּ ם לִַ ְירּושָׁ נוֹת בְּ

ץ: ְחפָּ תֶּ שֶׁ ָהַאֲהָבה ַעד עוְֹררּו ֶאת תְּ ְוִאם
וכתב "אהבה" המילה את החליף אריאל שמאיר רק

עד שתחפץ) השנאה (את במקומה "שנאה".
הגמרא של המקור  הוא  זה שפסוק  לדעת  חשוב
לעלות האיסור (שכוללות את השבועות"  "לשלושת
החברה שבגללם שבועות אותם כחומה) לארץ

הציונית לתנועה להצטרף מסרבת החרדית
שתחפץ" עד האהבה "את המקורי: 30 בפסוק

חזן  דהיינו ציבור" "שליח של תיבות ראשי 31 ש"ץ =

הכנסת. בבית
איך שמתארת הים לשירת רמז ושללנו: אנחנו  32

פרק שללו: שמות כל יחד עם בים מצרים טבע צבא
ְמָלֵאמוֹ ָלל תִּ ק שָׁ יג ֲאַחלֵּ ָאַמר אוֵֹיב ֶאְרּדֹף ַאשִּׂ :(ט) טו
ְברּוֲחָך ְפתָּ ָנשַׁ (י) ָיִדי: מוֹ ּתוִֹרישֵׁ י ַחְרבִּ ָאִריק י ַנְפשִׁ
נמחה המילה יִרים: ַאדִּ ַמִים בְּ עוֶֹפֶרת כַּ ָצֲללּו ָים מוֹ סָּ כִּ
מעל האדם כל נוח בה מחה ה' את לפרשת רומזת
טביעת בין כאן  קושר אריאל מאיר האדמה.  פני

נוח. במי טביעת העולם סוף לבין בים המצרים
את  שמתאר יונתי" "מדרש קולך:  את השמעני  33

שבשמים הנץ לבין הסלע שבגווי הנחש בין הלחץ
על הפסוק: נדרש

ַמְרַאִיְך ֶאת ַהְרִאיִני ְדֵרָגה ַהמַּ ֵסֶתר בְּ ַלע ַהסֶּ ַחְגֵוי בְּ "יוָֹנִתי
ָנאֶוה:" ּוַמְרֵאיְך ָעֵרב קוֵֹלְך י כִּ קוֵֹלְך ֶאת ִמיִעיִני ַהשְׁ

אף כאשר על 
ֶאת ַהְרִאיִני ְדֵרָגה ַהמַּ ֵסֶתר בְּ ַלע ַהסֶּ ַחְגֵוי בְּ "יוָֹנִתי
ּוַמְרֵאיְך ָעֵרב קוֵֹלְך י כִּ קוֵֹלְך ֶאת ִמיִעיִני ַהשְׁ ַמְרַאִיְך
מסתתרת שהיונה העובדה  אף  על כאשר  ָנאֶוה:"
בה נחמה קיימת הפסוק של בסופו המזיקים מפני
ולהראות ממחבואה לצאת מהיונה המחבר מבקש

יופיה את
בדרכם הולך אריאל מאיר בשעריך: וצדר  אמת  34

החורבן נבואות את סיימו כלל שבדרך הנביאים של
פרק לדוגמא: ישעיהו בצדק. נחמה שעוסקת בנבואת
ֶצֶדק ט פָּ ִמשְׁ ֶנֱאָמָנה ְמֵלֲאִתי ְלזוָֹנה ִקְרָיה ָהְיָתה ֵאיָכה א:
נִָּבים גַּ סוְֹרִרים ְוַחְבֵרי ַרִיְך שָׂ ִחים... ה ְמַרצְּ ְוַעתָּ ּה בָּ ָיִלין
ְוִריב ּפֹטּו  ִישְׁ לֹא ָיתוֹם ְלמִֹנים שַׁ ְורֵֹדף ׁשַֹחד אֵֹהב כֻּּלוֹ 
ָבִראׁשָֹנה כְּ ׁשְֹפַטִיְך יָבה ֲאֵליֶהם:ְוָאשִׁ ָיבוֹא לֹא ַאְלָמָנה
ִקְרָיה ֶדק ַהצֶּ ִעיר ֵרא ָלְך ִיקָּ ֵכן ה ַאֲחֵרי ִחלָּ ַבתְּ כְּ ְויֲֹעַצִיְך

ְצָדָקה: בִּ ֶביָה ְושָׁ ֶדה פָּ תִּ ט פָּ ִמשְׁ בְּ ֶנֱאָמָנה:ִצּיוֹן


