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"לאקמא שכינתא מעפרא ולעילוי שכינת עוזנו"

הקדמה 
אחי ורעי חובבי השירה
עתה הפעם אודה את ה' אשר זיכני להוציא את "ספר השירים" הלזה.
לפניכם שירים שכתבתי במשך השנים .מהם שירי הודיה לבורא ,מהם
שירי געגוע לשכינה ונבואה ,מהם קשורים לענינים שונים שפוקדים את
עולמנו ,ועוד .רוב השירים נכתבו בסגנון שירת ימי הבינים ,דוגמת
שירי רבי יהודה הלוי ודומיו ,מבושמים בניחוחות התנ"ך וסגנונו.

חברים יקרים
שירים רבים עוד ספונים טמונים בקרבי ויצאו ברצות ה' בעתיד .הם
יכנסו לספר כל אחד בעיתו.

קריאה נעימה
לוי סודרי
רמת בית שמש
חורף תשפ"א
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רשימה (חלקית) של השירים
א) וללוי אמר
ב) משפחתי
ג) ירושלים
ד) שדרות
ה) מלכות אדום
ו) חורבן ביהמ"ק
ז) שיר הקורונה
ח) זום אאוט
ט) נבואה
י) ציון שאלי
יא) בין כיפור לסוכות
יב) לכן חכו לי
יג) שכינה
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משירת אבותיי
א) משירי זקני רבי אהרון אסודרי ז"ל
אמרו שירה כל קהלי
אברך שם צורי
אל גיבור נורא
אגיל ברעדה – פיוט על התורה ולומדיה
אחי אום טהורה
אתן שיר שבח
אליך אשא

ב) משירי רבי דוד חסין ז"ל
אערוך מהלל ניבי
לדוד שיר ומזמור
אוחיל יום יום אשתאה

ג) משירי "המלאך" רפאל בירדוגו ז"ל
כף הזהב
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וללוי אמר

1

ָ2

ֻּת ֶּמ ָ
יך וְ או ֶּריך
יד ָך
יש ח ֲִס ֶּ
ְל ִא ׁ

יורו ִמ ְ ׁש ָפ ֶּט ָ
יך
ְליִ ְש ָראֵ ל תו ָר ֶּת ָך
ְקטו ָרה ְב ַא ֶּפ ָ
יך
ָכ ִליל ַעל ִמזְ ְבחֶּ ָ
יך
ִכי ָׁש ְמרו ִא ְמ ָר ֶּת ָך
ית ָך
וְ נ ְָצרו ְב ִר ֶּ

ימי ָא ִבי
וַ יְ ִהי ִב ֵ
אֲ דו ִני ָא ִבי
 1על פי הפסוק בספר דברים (לג ,ח) "וללוי אמר תמיך ואריך לאיש חסידך אשר נסיתו במסה תריבהו על מי
מריבה"  .זה שמי מעולם ,והרי הוא חותמת לי .וזכורני בימי חורפי כבן חמש שש שאבי היה מעלני לתורה ביום
שמחת תורה בקריאת "וללוי אמר" כי שמי בקרבו ,ועל אף שהילדים היו עולים בעליית "מעונה" .היה גולל שנים
או שלושה לאחור  ,היה מרים אותי ואנוכי הייתי קורא .חותם ילדות .כתיבת השירים היא ענין של השראה לכן
יש בו ענין אמירה.
 2האורים והתומים הם הקלף שהיה מונח בחושן המשפט ובו שם ה' המפורש .כשמם כן הם ,מאירים לישראל את
הדרך  ,וכך קראתי לפירושים ולהארות שרשמתי על השירים בספרי זה.
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ְראֵ ה ְכ ָת ִבי
ְבכָ ל ְלבָ ִבי

ָלחַ ם ְכ ָל ִביא
ַהיֶּלֶּ ד ְל ָה ִביא
ְל ַהפְ ִטיר ַבנ ִָביא
וְ לא ְל ַה ְח ִביא

יְ ׁשו ָעה סו ְד ִרי
י ְֶּהגֶּה ִסדו ִרי
ְבכָ ל הֲ ָד ִרי
ַבכח נ ְֶּא ָד ִרי

ַאהֲ רן זְ ֵקנֵנו
יָ שור ְׁשיָ ֵרינו
יִ ְׁש ֶּרה ִע ָמנו
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יָ ִ ׁשיר ִ ׁש ֵירנו

ו ְללֵ וִ י ָא ַמר
ָברו ְך ׁ ֶּש ָא ַמר
יתי ָש ַמר
ְב ִר ִ
אֶּ עלֶּ ה ְב ָת ָמר
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משפחתי 3
ַעל ַנח ֲָלתו יַ ְכ ִריז ָפשו ׁש

4

ַש ׁש ג ָׁשו ׁש
יִ ְרחַ ש ַב ְסבָ ך יְ ג ׁ ֵ

5

יֶּארוג ִקנו – לא יַ ְחשו ׁש
ָכך ָטבַ ע קו ֵרא דורות ֵמראש

6

וְ ִאם יַ ְחקור ָה ָא ָדם ְל ַד ְרכו וְ יִ ְדרו ׁש
יִ ְצרו יִ ְכבוש יו ִביש ֵמי – רו ׁש

7

אש
ְגפָ ִנים ָהיו ִע ְנבֵ י רוש ֵמר ׁ
ַעד ְמהֵ ָרה יִ ְהיו ִתירו ׁש

 3שיר זה נתחבר בכתב ידי ,בקיץ תשנ"ח בקרית גת בבית חמי שלמה בלמס הי"ו וחמותי תמר ע"ה .השניים
דאגו כמעט לכל צרכינו כדי שנוכל ללמוד וליצור ולגדל משפחה .השיר נכתב במלאת למשפחתנו שלוש שנים ואנו
עם שני צאצאים .חיה וקהת .הוא פותח בציוץ הטריטוריאלי של הפשוש על צמרת עץ הרימון .אל תכונות
הפשוש התוודעתי בבית חמי בימי פסח והאביב.
 4הפשוש הוא ציפור יציבה בישראל .לציפורים יש כמה וכמה הופעות וציוצים שונים .ציוץ אזהרה .ציוץ כלולות
ועוד .ישנו ציוץ הכרזת הטריטוריה של הפשוש  ,ולזה מתכוון השיר .ניתן לשמוע את שירת הפשוש בעיקר בימי
האביב.
 5צורת מקור משורש ג.ש.ש
 6ישעיה מא ,ד מי פעל ועשה קורא הדורות מראש
 7ענבי רוש טעמם מר .לעומתם התירוש הוא מיץ ענבים מתוק  .לפננו התניה :אם ינהג אדם ברך הראויה -
אזי יוכל להמתיק את דרכו בעולם .מדהים שאותו שורש משמש להפכים.
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ג ַָד ְלנו יַ חַ ד ְ ׁש ַתים וְ ָשלו ׁש
ִהנֶּה אֲ נ ְַחנו ְכבַ ר ְבנֵי ָׁשלו ׁש

8

יְ ִצ ָירתנו ִנצור לא נֵבוש לא נִטו ׁש

9
אש
ִל ְכבוד ִמ ְתנ ֵַשא ְלכל ְלר ׁ

8
9

על פי שירו של מתי כספי "ילדותי השניה"
על פי התפילה ויברך דוד  .המקור בתנ"ך בספר דברי הימים א ,כט ,יא

12

ירושלים
יְ רו ָש ַליִ ם יְ רו ָש ַליִ ם
ַל ֶָּמה זֶּה ַפעֲ ַמיִ ם
ָל ְק ָתה ְב ִכפְ ַליִ ם

10

אֶּ ֶּרץ וְ ָש ָמיִ ם

יְ רו ָש ַליִ ם ֶּשל ַמ ַעל
יְ רו ָש ַלים ַסף ַר ַעל
וְ ִאם יֵש ָבנו ַמ ַעל
ַהעֲ לֶּ ה ָלנו ָת ַעל

11

12

13

14

יְ רו ָש ַלים יְ רו ָש ַליִ ם

15

 10על פי ישעיה מ ,ב "כי לקחה מיד ה' כפליים בכל חטאתיה"
 11המשורר נפנה לענות על השאלה לעיל ,מדוע לקתה ירושלים כפליים ? כיון שהיתה ירושלים של מעל כלומר
מעיל ה .ואחז המשורר בכפל משמעות המילה "מעל"  ,שיש במשמעו גם ירושלים של מעלה על כל מה שניתן
להבין ולדמיין.
 12זכריה יב  ,ב כינוי לירושלים
 13המילה מעל שבראש הבית היא קיצור של מעלה כלומר ירושלים של מעלה (שורש ע.ל.ה) אולם בשורה
השלישית מדובר במעל מלשון מעילה (שורש מ.ע.ל) .למעשה ירושלים של מעל כאן משחקת בכפל משמעות
 14תעל פירושו רפואה .על פי הפסוק רפואות תעלה אין לך (ירמיהו ל ,יג ) ועוד
 15עתה ידבר כיצד ישוב ה' לשכון בירושלים אחרי שסלח לחטאתיה .ואחז בסוף הבית נוסח בשתים תתחתן שהוא
לשון שכינה וזיווג  .כשם שלקתה ירושלים בכפליים כך שמחת הזיווג תהיה כפולה.

13

ַב ָא ֶּרץ ו ַב ָש ַמיִ ם
ִליפַ ת ַפעֲ ַמיִ ם

16

ִת ְתחַ ֵתן ִב ְש ַתיִ ם

שובו ְל ִב ָצרון

17

18

ָכל סוס ַב ִת ָמהון
וְ רו ְכבו ַב ִשגָעון

19

ו ְל ָא ָדם ַמה ִי ְתרון

ִמ ְס ַפד הֶּ ָהמון

20

21

ְב ִכי וְ ִת ָמהון
ְכ ִמ ְס ַפד הֲ ַד ְד ִרמון

 16על פי שיר השירים ז ,ב" ,מה יפו בעמייך בנעלים בת נדיב"
 17על פי דברי שאול לדו בספר שמואל א ,יח ,כא "בשתיים תתחתן בי היום"
 18על פי זכריה ט,יב
 19על פי זכריה יב ,ד "ביום ההוא אכה כל סוס בתימהון ורוכבו בשיגעון"
 20על פי קוהלת א,ג
 21הנביא מנבא לעתיד שיהיה מספד בירושלים על מנהיג ישראל שנהרג  ,משיח בן יוסף( ,על פי זכריה יב) שלא
יוכל להמשיך להנהיג עד שיבוא משיח בן דוד להחליפו .עם כל הצער יש כאן שמחה על שינוי הנהגה מהותי
שבוא יבוא.

14

ְב ִב ְק ַעת ְמגִ דון

22

ִמ ְמעון קו ְדשו ִכי נֵעור
ַאלופֵ י יְ הו ָדה ְכ ִכיור
עֵ ץ ֲחנִיתו ְכ ָמנור

23

24

25

ַמ ָכתו ַעל ָכל יְ אור

יְ רו ָש ַליִ ם יְ רו ָש ַליִ ם
ַביום ָההוא ֵי ְצאו ַמיִ ם
חַ ִיים ִמירו ָש ַליִ ם

26

חַ ִיים ִמירו ָש ָליִ ם

 22על פי זכריה יב ,יא "ביום ההוא יגדל המספד ביושלים כמספד הדדרימון בבקעת מגידון".הפסוק מכוון לאחאב
מלך ישראל באופן מצומצם ,אך משם שאבו חז"ל והפרשנים עד היום את ההשראה בדבר מותו של משיח בן
יוסף שעסק רק בחומר .והכונה הרווחת כיום לקריסת מדינת ישראל החומרית אל תוך עולם רוחני חדש ,קרי פוסט
ציונות.
 23על פי זכריה ב ,יז
 24על פי זכריה יב,ו
 25תאור חרבו של גולית הענק על פי שמואל א ,יז ,ז.
 26זכריה יד ,ח .המשורר מפרק את צמד המילים מים חיים המופיע בפסוק ויוצר מצב תחבירי חדש  ,כאומר
שחיים יוצאים מירושלים.
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ְלעֵ ת עֶּ ֶּרב יִ ְהיֶּה אור
ָכל ְד ָבש וְ כָ ל ְשאור

27

28

או ְר ְר ָך ָאאור
ַא ִדיר וְ נָאור

29

יְ רו ָש ַליִ ם ֶּשל ַפ ַעם
לא ג ְֻּש ָמה ְביום ז ַַעם
ֵמ ָעצָ ַמי זאת ַה ַפ ַעם
ָאמו ָתה ַה ָפ ַעם

30

31

32

 27זכריה יד
 28על פי ויקרא ב ,יא .המשורר רומז לתיקון הרע העולמי שהוא בבחינת השאור שבעיסה ,שיתוקן לעת ערב
הגאולה
 29אדיר ונאור הוא הבורא .המשורר פונה לבורא ומבטיח לקלל את מקללי ה .הוא משתמש באותו מטבע לשון
שבו ברך ה' את אברהם
 30יחזקאל כב ,כד .שם מתאר כי המבול לא ירד על ארץ ישראל ובכלל זה ירושלים
 31כך אמר אדם הראשון כשראה לראשונה את חוה
 32כך אמר יעקוב לאחר שראה את בנו יוסף לאחר שנים של פרידה .כך לאחר שראה המשורר במו עיניו את
ירושלי ם שבה לתחיה לאחר אלפיים שנות גלות ,יכול הוא לומר אמותה הפעם.

16

ְש ֵדרות
ִמ ָמרוקו ִל ְש ֵדרות
אֲ ׁ ֶּשר ַעל יַ ד ִקבוץ דורות

33

ַפעֲ ֵמי ָמ ִ ׁשיחַ  ,עֵ ינַיִ ם בועֲ רות
ַשם ֲחלום דורות
ִהנֶּה ִמ ְתג ׁ ֵ

ָאכֵ ן נֵס ְל ִה ְתנוסֵ ס
ַעל ראש ָה ָהר וְ כַ נֵס

34

ִמתוך ָה ִעיר ֶּמ ְכנֵאס
נ ְִדחֵ י יִ ְש ָראֵ ל יְ כַ נֵס

ַא ָבא ַמ ֶּכה ַעל ַה ַפ ַדחַ ת
אוי ָלנו ֵמ ִעיר ַהנ ִַדחַ ת

35

36

 33קיבוץ סמוך לשדרות
 34על פי ישעיה "עד אם נותרתם כתורן על ראש ההר וכנס על הגבעה
 35פדחת היא החלק הקדמי של הגולגולת ,מצח.
 36היה זה כינוי ליצני לשדרות  ,שהיתה בזמנו מקום מרוחק בפריפריה של ישראל הצעירה של שנות השבעים.
העיר כונתה בשם "עיירת פיתוח"  ,וסבלה ממצב סוציואקונומי נמוך יחסית .דווקא להוריי היתה עבודה ואבי

17

ָט ַמן ָעצֵ ל יָ דו ַב ַצ ַלחַ ת

37

ַאנָא יַ ְל ִדי ֵ ,תן ִלי ְקצַ ת נַחַ ת

38

נו ְס ִעים ָאנו ִל ְכפַ ר ַמיְ מון
לו ְמ ִדים תו ָרה ְב ִצ ָמאון
וְ נ ְִש ַכח ָכל ַה ִ ׁש ָממון
וְ כָ ל ָבנַיך ְמלֵ ִאים ְכ ִרמון

ו ְכ ַהיום ַהזֶּה  -יְ ִׁשיבַ ת ְש ֵדרות
ַׁש ָבת ְגדו ָלה ֻּכ ָלם ְבאורות
ַשם חֲלום דורות
ָכאן ִמ ְתג ׁ ֵ
וַ ִיבֶּ ן אֶּ ת ַה ָביִ ת ג ִֵבים ו ְש ֵדרות

היה בנוסף איש מלומד ותלמיד חכם שחלק גדול מזמנו הקצה ללמד אותנו תורה וחוכמה .אלא שכנראה המעבר
ממעמדו במרוקו מכנאס לשדרות  ,היה בו כדי להעיב מעט.
 37משלי יט ,כד.
 38אבא ציפה מאיתנו ללמוד הרבה מעבר ללימודים בבית הספר  ,כגון שליטה מופלגת בתפילות  ,בדקדוק ,בתנ"ך
ובהלכה.
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מלכות אדום
ִמי זֶּה ָבא ֵמאדום
וְ ִל ְלבושו ָאדם

39

40

ָלשום ָה ָא ֶּרץ ִכ ְסדום
וְ ָה ָא ֶּרץ הֲ דום

41

אֵ ׁ ֵשב ָב ָדד וְ אֶּ דם

42

ַבת עֵ ינִי לא ִתדום

43

ַמדו ַע ִל ְלבו ׁ ֶּש ָ
יך ָאדם

44

ַא ְ ׁש ִל ְ
יך נַעֲ ִלי ַעל אדום

45

 39ישעיהו סג ,א
 40על פי ישעיה סג ,ב
 41המשורר מתאונן על כך שלא יתכן לשום הארץ לחורבן כסדום שהרי הארץ היא הדום רגליו של ה' ככתוב
בישעיה" :כה אמר ה השמים כסאי והארץ הדום רגלי (ישעיהו סו)
 42על פי איכה ג ,כח
 43על פי איכה ב ,יח
 44על פי ישעיה סג ,ב
 45על פי תהלים ס  ,י
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ִאם ְל ָך ָבאו בו ְצ ִרים

46

ו ְכדו ֵרך ְבגַת עו ְצ ִרים
ֶּש יום ָק ְראו נו ְצ ִרים
י ׁ

47

ו ְשבָ ָרה ְכנֵבֶּ ל יו ְצ ִרים

48

 46בתחילת ספר עובדיה מדבר הנביא על אדום "אם בוצרים באו לך"  .לקח המשורר פסוק זה והפכו כנגד
ישראל .כלומר אם על ישראל יבואו הבוצרים (ויש במשמע אנשי בצרה האדומיים שבאו להחריב מקדשנו)
בשורה השלישית שב וניחם את ישראל (על פי ירמיהו לא) שיש יום גאולה בו קראו נוצרים (נוצרי הפירות
להביא ביכורים) בהר אפרים לקום לעלות לציון לרגל גאולתה .וסופה של אדום להישבר כהישבר נבל (כד גדול)
של יוצרי כל החרס
 47ירמיהו לא  ,ה
 48על פי ישעיהו ל ,יד
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הקורונה
ַמ ֵסכָ ה ַעל ֶּפה
ְמ ַש ְנ ִנים ַעל ֶּפה
ְכעֵ ֶּדר עֻּ ְל ֶּפה

49

ְש ִמ ַירת ַה ֶּפה

50

ִמ ְת ָפ ֶּרצֶּ ת ַהקורונָה
ִהנֶה ְת ִח ָל ָתה ְבצַ 'יְ נָה
יאה ואו ְק ַריְ נָה
גַם ק ֵור ָ
ַאף חֶּ ְברונָה וְ שו ְמרונָה

ָהאֵ ין ְתרופָ ה ַל ַמגֵפָ ה ?
עֵ ָדהְ 51סחופָ ה וַ ֲחשופָ ה
ְשדופָ ה ְדחופָ ה וַ הֲ דופָ ה

 49עדר עלפה פירושו עדר חלש  ,צמא ועייף מטורח הדרך .מילה יחידאית בספר יחזקאל (לא  ,טו) וכל עצי
השדה עליו עֻּ לפה" .כלומר כל הטבע מתעלף ונחלש מחמת כוחו העולה של מלך אשור .ותאר כאן המשורר את
עם ישראל המקשיב להוראות כעדר עייף שכבר לא יודע באמת מה טוב לו ובשל תמימותו מציית  .אולם רמז
כאן להיתכנות שכל זה תוכנית זדונית (קוספירציה) של ארגונים חזקים בעולם שעשו הכל כדי לשלוט באדם
ומעשיו ,כעין מצרים העתיקה רק בצורה מודרנית לכן יש לפקוח עין הל מגיפה מוזרה זו.
 50למגיפה הרבה היבטים ,רפואים ,כלכלי חברתי ואף מעמדי ,ונראה שכולם נכונים .כל אחד רואה חלק מהאמת
בפן שהוא חי ומבין אותו .כאן נוגע המשורר בהיבט הפנימי של השגחת ה' עלינו כדי שנשמור על היוצא מפינו
בכל הודע ללשון הרע וכיוב.
 51כנוי לעם ישראל
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ָמ ַתי ִת ְהיֶּה ְכבַ ר ְפרופָ ה

52

הֲ יֵש ָל ַקחַ ת ִחסו ִנים ?
קונ ְְס ִפ ָיר ְציה! טועֲ ִנים !
ו ָמה יִ ְהיֶּה ַעל ַה ָב ִנים ?
חו ְפ ִש ִיים הֵ ם ַהבו ִנים

וְ ָהעו ָלם ִכ ְמבֻּ ָל ָקה

53

!

54

ְשנֵי ג ִַלים ְכבַ ר ָל ָקה

55

ְמחַ ֵפש הוא ַה ְצ ָד ָקה
ַרק ִל ְשבור ָה ַה ְד ָב ָקה

56

אמר ְש ִמ ַירת ַש ָבת
זֶּה י ַ

57

זֶּה יִ ְצ ַעק ַעל ֵבן ובַ ת
אמר ָב ֵתי ַה ְכנֶּסֶּ ת
זֶּה י ַ
אמר ִבגְ ַלל ַה ְכנֶּסֶּ ת
זֶּה י ַ
לכפתר .פרופה פירושו רכוסה ,מכופתרת ,כלומר
ֵ
 52לפרוף פירושו לרכוס ,לחבר בכפתור או סיכה .בלשוננו אומרים
קשורה ויציבה.
 53כלומר הבנים שלנו בעלי בחירה חופשית איך להבין את הקורונה .אך רמז כאן רמז עבה לארגון "הבונים
החופשיים" שרואה את עצמו יוצר חברה אחת עולמית ,אחידה ללא דתות שונות ,וכך תוכל לאחד את האנושות
תחת קורת גג אחת (חלק מסמליו מצוים בשטר של דולר אמריקאני)
 54על פי ספר נחום "בוקה ומבוקה ומבולקה" (נחום ב ,יא) תיאור של "בלאגן" הולך וגובר
 55שני גלי הקורונה יש בהם כדי להצביע על הפטרות הנחמה הנאמרות בזמן הקיץ  ,הגל השני" ,כי לקחה מיד
ה' כפליים בכל חטאתיה"
 56אחז המשורר לשון הפרקטית ולא לשון ספרותית כדי לדבר גם בלשון בני אדם  .שבירת ההדבקה היא אחד
היעדים של כל ממשלות העולם בעת הקורונה
 57כידוע הסברים רבים נאמרו על הקורנה וכאן מפרטים אחדים מהם בלבד .בהתבוננות כוללת יש לשים לב
שהקורונה איננה דומה לשינוי במזג האויר אלא דומה היא לשינוי באקלים .כמו כן היא הפכה מאירוע רפואי
לאירוע כלכלי ומשם לאירוע חברתי מעמדי ,וקרוב הדבר שיהפוך אירוע הסטורי לאומי בחיי האנושות.
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אמר ִק ְראו ַא ָנא
זֶּה י ַ
זֶּה ִמ ְכבַ ר קו ְראו נָא
זֶּה יַ פְ ִטיר ֵמאֲ ַרוְ נָה

58

59

זֶּה יִ פְ טור ֵמ ַא ְרנונָה

60

ַמ ֵסכָ ה נְסוכָ ה
אֶּ ת ַה ַד ַעת ְמ ִסיחָ ה
נֶּאֶּ ְס ָרה ָכל ִשיחָ ה
אלוהֵ י ַמ ֵסכָ ה

ְי ַש ֶּטה ָבנו ַה ְנגִ יף
ׁ ֵש ִנית יָ דו יָ ִניף

61

ַה ְד ָלתות ְל ָהגִ יף
ומו ָסר ְל ַה ִטיף

 58בתחילת המגיפה ייחסו אותה לסינים האוכלים בשר נא ללא בישול ועוד כהנה .והסמיכו זאת על פירוש רש"י
לפסוק "אל תאכלו ממנו נא"  -שאינו צלוי כל צרכו קראו נא בלשון ערבי" (שמות יב ,ט)
 59יפטיר  -יאמר לסיום ,כמו המפטיר בנביא שמסיים את מעמד קריאת התורה .ארוונה היבוסי היה מלך של
יבוס ,אחד המיוחדים משבעת עמי כנען  .הוא משל הר הבית טרם מלוך דוד .השוואה רצינית הועלתה בימי
הקורונה על ידי מלומדים ואנשי רוח ,כי יש קשר בין סיום מגיפה לקרבן בהר הבית .שהרי ספירת העם בימי דוד
גרמה למגיפה בישראל ,שגרמה לדוד לעלות להר הבית ולקנות את הגורן כדי להקריב קרבן לה' ,כך נעצרה
המגיפה (ספר שמואל פסוק אחרון) אף המשורר סבור כאן שדרישת מקום המקדש בדורנו עשויה להפסיק המגיפה.
על פי תורת הגמטריא האות ק מתחלפת בא ,ומכאן שהקורונה קשורה לאורונה – מקום המקדש והאור.
 60הצעות כלכיות רבות הוצעו עקב המגפה .כאן אחז המשורר רעיון שרירותי שנאמר בלשון בדיחותא
 61רמז לגל השני  ,על פי ישעיה (יא יא ),והיה ביום ההוא יוסיף אדני שנית ידו לקנות את שאר עמו
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ְתפִ לות ָבאֲ וִ יר ַה ָפתוחַ
ְ ׁשכֵ ִנים ִמ ָכל עֵ בֶּ ר וְ רוחַ
עו ַר ְר ִת ָ
יך ַתחַ ת ַה ַתפוחַ
ַעד ִכי ַהיום יָ פוחַ

וְ ָה ִעיר ְכתֻּ ָמה
ֵמ ִסיחָ ה ְלפִ י ֻּת ָמה
ַה ִת ְהיֶּה אֲ ֻּד ָמה ?
ַאהֲ בָ ה גְ דו ָמה

וְ ַה ָי ִמים  -נו ָר ִאים
ְכזאת לא רו ִאים
וְ כֻּ ָלם רו ִהים

62

זֶּה ָבזֶּה בו ִהים

ַעל ְדבַ ר ַה ֶּדבֶּ ר ֻּכ ָלם ְמ ַד ְב ִרים
אֵ ֶּלה ְמ ַד ְב ִרים ְב"אֵ ֶּלה ַה ְדבָ ִרים"
אֵ ֶּלה ְל ַה ְד ִביר ַה ַד ָבר נ ְִד ָב ִרים

63

 62כלומר מפחדים .על פי ישעיה פרק מד ,ח)"אל תפחדו ואל תרהו הלא מאז השמעתיך והגדתי ואתם עדי היש
אלוה מבלעדי ואין צור בל ידעתי:
ַ 63ד ָבר הוא מנהיג .ירמוז כאן המחבר על ההפגנות להדחת רוה"מ .ואחז בלשון נפעל ,כלשון אותם בני אדם
הנדברים בך אצל הקירות ובפתחי הבתים"
שנדברו ביחזקאל (יחזקאל לג ,ל) ואתה בן אדם בני עמך ִ

24

אֵ ֶּלה וְ אֵ ֶּלה נ ְִד ָב ִרים ְב ִמ ְד ָברים

64

ַרק ִה ָׁש ְמרו ִמ ַד ֵבר ִדבו ִרים
ַכאֲ ׁ ֶּשר ַתעֲ ֶּשינָה ַה ְדבו ִרים
וְ ַד ְברו ַעל לֵ ב ִעיר ְד ִב ִירים

65

ישי היו ְדבו ִרים
וְ ַעל ְד ִביר ְׁש ִל ִׁ

 64תרתי משמע :יש במשמע דיבורים כמו ומדברך נוה (שיר השירים) .ויש במשמע שהם נסתרים במקום
מדברות .מדברים חלופה למדברות כמו רבים .נהרים נהרות .אורים אורות .חלונים חלונות .ואף נפשים נפשות.
 65כינוי לירושלים

