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"לאקמא שכינתא מעפרא ולעילוי שכינת עוזנו"

הקדמה

שלום לקוראים
לפניכם ספר שירים שכתבתי במשך השנים .הספר בן שני חלקים.
בחלק הראשון העליתי את אוסף שירי הבקיאות שחיברתי במשך
השנים .מדובר בכשישים שירים שנועדו ללמידת יסודות התורה
בשינון ,כמו סדר ספרי התנ"ך ,סדר הפרשיות ,הנביאים ,נדודי ארון
הקודש ,דוד המלך  ,כתיבת המשנה ,סדר ההסטוריה ועוד  .חיברתי
אותם בעיקר לילדים לשם שינון ,אך גם המבוגרים רואים בהם ברכה.
קשרתי להם עלפי רוב מנגינה מוכרת .השירים יצאו לקהל הרחב
בצורת אלבומי דיסקים .חמישה במספר.עד היום אני שר אותם עם
הילדים בשבת .כיום הם נמכרים אצלי בקבצים (ונשלחים במייל
מיידי)

באתר

http://www.levisudri.com/songs.php

בספר זה הבאתי אותם בפורמט של ספר דיגיטאלי .
בחלק ב של הספר הבאתי את שירי הקודש והחול שחיברתי במשך
השנים.
קריאה נעימה
לוי סודרי
רמת בית שמש
קיץ תש"פ
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רשימת השירים בספר
סֵ ֶדר ִספְ ֵרי ַה ָּתנ ְ
ָּ"ך
ב) ת ֹו ָּרה
יאים
ג) ְנ ִב ִ
ד) ְת ֵרי ָּע ָּשר
ה) ְכתו ִבים
ו) סֵ ֶדר ָּפ ָּר ִש ֹיות ַה ָּשבוע
רות ֵמ ָּא ָּדם ַעד ַא ְב ָּר ָּהם
ז) עֶ ְש ִרים ד ֹו ֹ
בות וְ ַה ְשבָּ ִטים
ח) ָּה ָּא ֹ
דו ִלים
ט) ַהכֹהֲ ִנים ַה ְג ֹ
י) ַהש ֹופְ ִטים
שו ֶשלֶ ת יְ הו ָּדה
יא) ֹ
יב) ַמ ְלכֵ י יְ הו ָּדה
יג) ַמ ְלכֵ י יִ ְש ָּראֵ ל
יד) ִשיר ִסיום ִ :מי ָּכ ַתב אֶ ת ִספְ ֵרי ַה ָּתנ ְ
ָּ"ך?
טו) נסיונות אברהם אבינו
טז) עשר זכירות שמצווה לזכור בכל יום
יז) מופתים בספר שופטים
יח) סיכום ספר שופטים
יט) נקודות ציון בחיי דוד
כ) ה' לא גבה ליבי תהילים קלא
כא) בניו של דוד
כב) בעלי תפקידים בשמואל ומלכים
כג) ניסי אליהו ואלישע
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כד) הסטוריה יהודית  -מבריאת העולם עד מדינת ישראל
כה) ִשיר ַה ְפ ִתיחָּ ה למשכן
יצון
כו) ַה ִמזְ ֵבח ָּה ִח ֹ
כז) ַה ִכי ֹור
כח) השֻ ְלחָּ ן
כט) ַה ְמ ֹנו ָּרה
ל) ַה ִמזְ ֵבח הפנימי
לא) הארון
לב) ַק ְר ֵשי ַה ִמ ְש ָּכן
לג) ִכסו ֵיי ַה ִמ ְש ָּכן
המס ִכים
ַ
לד)
רון ה'
לה) נְדו ֵדי ַה ִמ ְש ָּכן וַ אֲ ֹ
הסיכום
לו) ִשיר ִ
לז)
לח)
לט)
מ)
מא)
מב)
מג)
מד)

מלחמות יהושע
סדר ההתנחלות
ערי לויה וערי מקלט
ניסי ספר יהושע
מצוות בתורה וקיומם ביהושע
שיר סיכום הספר חלק א
סיכום הספר חלק ב
בחן בקיאותך בספר יהושע

מה)
מו)
מז)
מח)
מט)
נ)
נא)
נב)

ְמ ִס ַירת ַהת ֹו ָּרה
סֵ ֶדר ַהזו ֹגות:
ִה ְת ַהוות ַה ִמ ְשנָּה
רות ַה ַתנ ִָּאים
ד ֹו ֹ
ִש ָּשה ִס ְד ֵרי ִמ ְשנָּה
ַמ ֶס ְכת ֹות ַה ָּש"ס
ִה ְת ַהוות ַה ַת ְלמו ִדים
מו ָּראֵ י ָּבבֵ ל
ָּא ֹ
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נג)
נד)
נה)
נו)
נז)

מו ָּראֵ י אֶ ֶרץ יִ ְש ָּראֵ ל
ָּא ֹ
ִמ ְד ְר ֵשי הֲ ָּלכָּ ה
ִמ ְד ְר ֵשי ַאג ָָּּדה
שהת ֹו ָּרה נ ְִד ֶר ֶשת ָּבהֶ ם
ידות ַ
יג' ִמ ֹ
לו ָּשה ָּע ָּשר ִע ָּק ִרים
ְש ֹ
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שירי בקיאות בתנ"ך
ָּש ֹלום ָּלכֶ ם  ,כאן לוי סו ְדרי איתכם ובעזרת ה' אני ַמ ִגיש לפניכם את
אוסֶ ף זה
הב ִקיאות הראשון בסדרה ְ ,בנושאְ :ב ִקיאות ְב ָּתנָּ"ך ְ .ב ֹ
אוסף ְ
תוכלו לשיר שירים לימודיים שיעזרו לכם לשלוט ַב ֶשלד של התנ"ך ,
בספריו  ,בדמויותיו .שירים ייחודיים אלו מקפלים בתוכם ידע יסודי
ו ַמקיף בתנ"ך  ,שאפשר ללמדו בקלות ו ְבהנאה בכל מסגרת שהיא .
ְב ִהישמע השיר פעם שניה נסו ְלהשלים את הֶ חָּ סר  ,בפעם השלישית
מועיל.
נסו ושירו את כולו בעצמכם  ,האזָּ נָּה ְנעימה ולימוד ִ

סֵ ֶדר ִספְ ֵרי ַה ָּתנָּ"ךְ
ב) ת ֹו ָּרה
ת ֹו ַרת ה' ְת ִמימה תורת ה' ְתמימה ,
התורה :
ָּ
תורת ה' תמימה אלו הם ִספרי
ראשית ְשמות ויקרא ְבמדבר ְדברים
ְב ִ
אלו הם ספרי תורת חיים.
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יאים
ג) נְ ִב ִ
ָּמה אהבתי תורתך כל היום היא ִשיחתי
מה אהבתי תורתך אלו הם ִספרי ְנביאים :
מלכים
ִ
יהושע שופְ ִטים שמואֵ ל
ישעיה יִ ְר ְמיה יחזקאל ְת ֵרי עשר.

ד) ְת ֵרי ָּע ָּשר
תתעלם
ָּ
וחוסה נא ואל נא
ָּ
אֵ ִלי חֶ מדת לבי
עולם
שלח לנו ְמ ִשיח ִצדקך בזכות נביאֵ י ָּ
עמוס עובדיה יונה ִמיכה
ֹ
הושע יואֵ ל
ֵ
אכי.
נָּחום ֲחבַ קוק צפניה חַ גי זְ כריה ַמ ְל ִ

ה) ְכתו ִבים
טוב לי טוב לי תורת ִפ ָּ
יך מאלפי זָּ הב וכָּ סף ,
ֹ
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טוב לי טוב לי תורת פיך אלו הם ספרי ְכתובים :
ְת ִהלים משלי איוב וגם חמש ְמגילות :
שיר השירים רות אֵ יכָּ ה קוהֶ לת אֶ סתר .

ו) נקודות ציון בחיי דוד

אור המשיח על ההר
זהו דוד משדות בית לחם
שמנצח את גלית
ומקבל את בת המלך

מפני שאול ברחתי
ואחרי הכל ניצלתי
הי כינורי  ,נגן ,נגן כינורי

יונתן לא עזבני
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אל היער בא וחיזקני
הי כינורי  ,נגן  ,נגן כינורי

אזי מלכתי בחברון
אבל פני לירושלים
בעיר דוד הצבתי הארון
לשם כולם נושאים עיניים

על כל ישראל מלכתי
ושירה גדולה אמרתי
הי כינורי  ,נגן  ,נגן כינורי

גורן ארונה קניתי
לשלמה הכל הכינותי
הי כינורי ,נגן ,נגן כינורי
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שירו שירו שיר חדש
מגיעים אל מקום המקדש
הי כינורי ,נגן ,נגן כינורי

שירי תושבע"פ
א) ְמ ִס ַירת ַהת ֹו ָּרה

יהושֻ ע ,
משה ָּמ ַסר ִל ֹ
התורהֶ :
ֹ
שו ֶשלֶ ת ְמ ִס ַירת
ֹ
ביאים
יְ הושֻ ע ִלזְ ק ִנים  ,וזקנים ִל ְנ ִ
דו ָּלה  ,אחר ָּכך ָּבאו ַהזו ֹגות
ְשי ְכנֶסֶ ת הֵ ְג ֹ
יאים ְל ַאנ ֵ
ְנ ִב ִ
או ִנים ,
בו ָּר ִאים ְג ֹ
מו ָּר ִאים ְ ,ס ֹ
אחר כך ַתנ ִָּאים ָּא ֹ
דו ִלים.
ֲרו ִנים  ,ובדורנו גם יֵש ְג ֹ
אשו ִנים אח ֹ
ִר ֹ
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ב) סֵ ֶדר ַהזו ֹגות:
אלו הם הזו ֹגות  :יוסֵ י ֶבן יועֶ זֶר ויוסֵ י בן ֹיוחנָּן
הא ְר ְב ִלי
וניתאי ַ
ַ
הושע ֶבן ְפ ַר ְחיָּ ה ,
יְ ֹ
מעון בן ָּש ָּטח
וש ֹ
יהודה בן ַטבאי ִ ,
ָּ
וא ְב ַט ְל ֹיון
ְש ַמ ְעיָּ ה ַ
ילל וְ ַשמאי
ִה ֵ
ְבבית ֵשני היו הזוגות
ִבירושלים חיו הזוגות
הסנְהֶ ְד ִרין היו
אשי ַ
ָּר ֵ
ישים ָּשנָּה ָּא ְרכו
מאתיים ח ֲִמ ִ

ג) ִה ְת ַהוות ַה ִמ ְשנָּה
ימות משה רבנו ועד רבנו הקדוש עליו השלום  ,לא חיברו חיבור
"...ו ִמ ֹ
שמלמדין אותו ברבים בתורה שבעל פה  ,אלא בכל דור ודור  ,ראש
בית דין או נביא שהיה באותו הדור כותב לעצמו זכרון השמועות ששמע
מרבותיו והוא מלמד על פה ברבים...וכן היה הדבר תמיד עד רבנו הקדוש
והוא קיבץ כל השמועות וכל הדינים...וחיבר מהכל ספר המשנה.
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...ולמה עשה רבנו הקדוש כך ולא הניח הדבר כמות שהיה ? לפי שראה
 ,שתלמידים -מתמעטים והולכין  ,והצרות -מתחדשות ובאות  ,ומלכות
רומי פושטת בעולם ומתגברת  ,וישראל מתגלגלין והולכין לקצוות  ,חיבר
ישכח".
ָּ
חיבור להיות ביד כולם כדי שילמדוהו במהרה ולא
(מתוך דברי הרמב"ם בהקדמה למשנה תורה)

ִמשחָּ ַרב ֵבית ַה ִמ ְק ָּדש  ,וחָּ רבָּ ה ירושלים
ִה ְת ַפזרו

מהרומאים,
ִ
החכָּ ִמים ובָּ רחו

ישראֵ ל
חלקי אֶ ֶרץ ָּ
ֵ
ולגליל  ,ולכָּ ל
ִ
ְליַ ְבנֶה
ישראל.
תורה ִמ ָּ
הבלבולים ִ ,כ ְמעט ָּאבדה ֹ
ורבו ִ
הנשיא  ,את המצָּ ב
ִ
יהודה
ָּ
ָּר ָּאה רבי
"ר ֶבנו הקדוש" והֶ עניו.
הוא ַ
שפתיו ,
שות לה' ָּאמר ִב ָּ
עֵ ת לעֲ ֹ
שניות שלפָּ ניו
המ ֹ
אוסֵ ף ִ
הֵ חל ֹ
שע ַרך נ ְִק ָּרא ִשישה ִסדרי ִמ ְשנָּה
ָּמה ָּ
יתא
מה שנִשאר ָּבחוץ ָּהפַ ך ִל ְב ַר ָּ
סידר את הת ֹוסֶ פְ תא
חיא ֵ
רבי ָּ
שלים את המשנָּה
שהיא תוסֶ פֶ ת ְל ַה ִ

