צרור שירים
שרה זמירה איזקס

מָ צֹור
לְל ֹא אֲ וִ יר ּולְל ֹא חַ ְמצָ ן
בְ גֵיא אֹונִי,
בִ ְמצֹור הַ נָגִ יף עַ ל
חֶ בְ ַרת הָ עָ ל
בְ ִשּתּוק עֹול ִָמי....
רֹומים,
ֶאשָ א ַכפָי לְגִ ְנזֵי ְמ ִ
לָשֵ את ְּתפִ לָה עַ ל
נִבְ ָר ִאים ַּת ְחּתֹונִים,
בְ ִשיר ּובְ שֶ בַ ח
ְבֹורא עֹול ִָמים
ל ֵ
ִימּיּות הַ שָ ג ָָתם
עַ ל פְ נ ִ
שֶ ל בֵ ינֹו ִנּיִים.....
מֵ חֶ בְ לֵי מָ ִשיחַ נֹושָ עִ ים;
ּגֹוג ּומָ גֹוג מֻ ְחלָפִ ים,
וְ עַ ָּתה הַ שָ עָ ה -
לְהָ ִסיר כָל הַ ִק ְטרּוגִ ים
בָ ַא ְחדּות הַ חֲ בֵ ִרים
לְחַ י עֹול ִָמים.....

נֵר ָּת ִמיד
עָ לָה הַ קֹוצֵ ר בְ חַ לֹונֵנּו,
שּורה אֲ רֻ כָה אֲ רֻ כָה:
וְ הַ ָ
נִבְ חֶ ֶרת ְשמַ ּיָא
מֵ הַ צ ֹאן הַ מֻ בְ חָ ר....
" ֶאת הַ כֶבֶ ש הָ ֶאחָ ד
ַּתעֲשֶ ה בַ ב ֶֹקר ,וְ ֶאת
הַ כֶבֶ ש הַ שֵ נִי ַּתעֲשֶ ה
בֵ ין הָ עַ ְרבָ יִם".....1
בִ ְתנּועַ ת בִ ּטּול ִשבְ עָ ַתיִם....
וְ ל ֹא נָגּור וְ ל ֹא נֵחַ ת
ִמּי ְָדָך הַ אֲ רּוכָה,
וְ ַרק בְ צַ חּות הָ ַאהֲ בָ "ה*
ַנעֲשֶ ה הַ ְּתשּובָ ה.....
"וְ ֶתחֱ זֶינָה עֵ ינֵינּו
בְ שּובְ ָך לְצִ ּיֹון
ּ...ומָ חָ ה ה' ִד ְמעָ ה מֵ עַ ל
כָל ָפנִים....3

מים"2
בְ ַרחֲ ִ
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כֹחֹו שֶ ל בִ ּטּול
ְהּודי",
מָ ְר ְדכַיִ " ,איש י ִ
ְמקֹור הַ בִ ּטּול לְמֶ לְֶך הַ ְמלָכִ ים;
"מַ ר ְדרֹור" בַ ּת ֶֹקף שֶ ל יְהּודָ ה,
מַ פִ יל ֶאת ְק ִלפַת עֲמָ לֵק הַ ּגַסָ ה.
ּתחֲ וֶה"4
י ְִש ַ

"ל ֹא יִכְ ַרע וְ ל ֹא
בִ פְ נֵי הָ מָ ן הָ ָרשָ ע,
כֹופֵר בָ עֲבֹודָ ה ז ָָרה,
ִמּתֹוְך ְמ ִסירּות ֶנפֶש בְ ַאהֲ בָ ה.
ְהּודי ,בְ גָאֹון לִבְ לִי חָ ת,
ּת ֶֹקף י ִ
ּתֹורה בְ " ֶאחָ ד",
מַ כְ ִּתיב ֶאת חֻ ֵקי הַ ָ
לְמַ עְ לָה מֵ הֲ וָיֹות הָ עֹולָם,
ירה ,לְעַ צְ מּותֹו י ְִתבָ ַרְך.
בֹונֶה לֹו ִד ָ
יקר "...5
אֹורה וְ ִש ְמחָ ה וְ שָ שן וִ ָ
ְהּודים הָ י ְָתה ָ
" ַלּי ִ
מֹודדּות עִ ם הָ מָ ן;
בְ ִה ְת ְ
"וְ נַהֲ פְֹך הּוא"
בְ כָל ֵאיבָ ר וְ ֵאיבָ ר...
וְ כִ " ְרצֹון שֶ ל ִאיש ו ִָאיש";
יאת הֲ פָכִ ים י ְַחדָ יו,
בִ נ ְִש ַ
ְהּודית
ִּת ְת ַּגלֶה הַ נ ְֻקדָ ה הַ י ִ
בִ ְמלֹוא עָ צְ מַ ָתּה:
6
"וְ דָ וִ ד עַ בְ ִדי נ ִָשיא לָהֶ ם לְעֹולָם" ...
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