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אמיר דדון ושולי רנד : אמיר דדון  ביצוע-שחר הדר לחן -מילים בין קודש לחול     קישור לשיר 

שולח בי חיצים, אותו זקן וכסיל
הוא הולך ומעצים, אני הולך וכושל

נשמה קדושה אל נא תבכי
שבורת כנף

הן תעידי עליי כמה
הייתי נכסף

כשסודות מהעבר פקדו עליי לעצור
אבל אני מוסיף בחושך לחתור

ושואל ומבקש
אייכהאיהאיה 

אל החוףאפלטבסופו של יום הן 
האדמה הרחומה אותי אליה תאסוף

ואז אצעק ואצטדק ואספר
איך בחושך הזה הייתי חותר

ושואל ומבקש וכוסף
אייכה

שולי רנד  : מילים ולחןאייכה    קישור לשיר 

https://www.youtube.com/watch?v=sCJh9YcrL3k
https://www.youtube.com/watch?v=HqqrOod1fK4


ישי ריבו ומאור ששון: ישי ריבו  לחן: מיליםלשוב הביתה   קישור לשיר 

www.oritmartin.com-ציור של אורית מרטין

״ירידה לצורך עליה״ 

https://www.youtube.com/watch?v=Y30pfWIQfoo&list=RDQMjhJL1XBzfgk&start_radio=1


י.    א ְשְכבִּ יק ַיְלדּות ְלָמַתי תִּ ָנה ְבחֵׁ ים ַכְנֹעֶרת / ? ְישֵׁ י ְנעּורִּ י כִּ ְנֲערּוְדעִּ !נִּ

י ַהַשְחרּותֲהָלַעד.    ב י  ? ְימֵׁ י ְצאִּ ֲחרּו/ קּומִּ יָבה ְבמּוָסר שִּ י שֵׁ י ַמְלֲאכֵׁ ְראִּ

ים .     ג פֳּרִּ ן ַהְזָמן ַכצִּ י מִּ ְתַנֲערִּ ְתַנֲערּו/ ְוהִּ י ַלְיָלה יִּ יסֵׁ ְרסִּ ֲאֶשר מֵׁ

ְמצֹוא ְדרֹור .     ד י ַכְדרֹור לִּ ְךְדאִּ ַמֲעלֵׁ ְסֲערּו/ מִּ ים יִּ ים ְכַימִּ תֹוְלדֹות ָימִּ !ּומִּ

ְך .    ה י ַמְלכֵׁ י ַאֲחרֵׁ ְנָשמֹות ֲאֶשר ֶאל טּוב ֲאֹדָני ָנֲהרּו/ ְבסֹוד ְמַרֶדֶפתֲהיִּ

(ל"ריה)יהודה הלוי ' ר/ ישנה בחיק ילדות 

פירושי מילים

.הפישתהצמחאוהפשתןשלהקניםחלקיְנֹעֶרת

ְנֲערּו (עברלשון)ממךהוסרו,מעליךהושלכו:נִּ

י צעירעדיןהאדםכאשר,החייםתקופת:ַהַשְחרּותְימֵׁ

(הלביןלאשעדין)שחורשיערבעלוהוא(החייםשחר)

י יָבהַמְלֲאכֵׁ לבנותשערות:שֵׁ

ֲחרּו לקראתבאוקידמו:שִּ

תענוגותאחררדיפה-הזההעולםחטאי,הזמןהבלי:ַהְזָמן

.והיצריםהחושים

ְך ַמֲעלֵׁ חטאך:מִּ

ְך אלוהייך:ַמְלכֵׁ

בחברת:ְבסֹוד

אנשיםמאדהרבהשלבמשמעות,נהרכמובשטףזרמו:ָנֲהרּו

.האירוזרחושלבמשמעותוגם
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ייְ .    א ְשְכבִּ יק ַיְלדּות ְלָמַתי תִּ ָנה ְבחֵׁ י /?שֵׁ י נְ ְדעִּ !רּוְנעֲ נִּ ת ְנֹעֶר ים כַ רִּ ּועכִּ

י ַהַשְחרּותָלַעדהֲ .    ב י  ?ְימֵׁ י ְצאִּ י/ קּומִּ יָבה ְראִּ י שֵׁ חֲ ַמְלֲאכֵׁ רּוְבמּוָסר שִּ

ְת וְ .     ג ן ַהְזָמן יַנֲערִּ הִּ ים כַ מִּ פֳּרִּ י ַלְיָלה ֲאֶשר / צִּ יסֵׁ ְרסִּ ְת מֵׁ רּוַנעֲ יִּ

י ְד .    ד ְמצֹוא ְדרֹורכַ אִּ ְךְדרֹורלִּ ַמֲעלֵׁ תֹוְלדֹות / מִּ ים ּומִּ ים ְכַימִּ ְסעֲ ָימִּ !רּויִּ

י הֲ .   ה ְך יִּ י ַמְלכֵׁ רּוָנהֲ ְנָשמֹות ֲאֶשר ֶאל טּוב ֲאֹדָני / ְבסֹוד ְמַרֶדֶפתַאֲחרֵׁ

(ל"ריה)רבי יהודה הלוי / ישנה בחיק ילדות 

פירושי מילים

.הפישתהצמחאוהפשתןשלהקניםחלקיְנֹעֶרת

ְנֲערּו (עברלשון)ממךהוסרו,מעליךהושלכו:נִּ

י עדיןהאדםכאשר,החייםתקופת:ַהַשְחרּותְימֵׁ

שעדין)שחורשיערבעלוהוא(החייםשחר)צעיר

(הלביןלא

י יָבהַמְלֲאכֵׁ לבנותשערות:שֵׁ

ֲחרּו לקראתבאוקידמו:שִּ

רדיפה-הזההעולםחטאי,הזמןהבלי:ַהְזָמן

.והיצריםהחושיםתענוגותאחר

ְך ַמֲעלֵׁ חטאך:מִּ

ְך אלוהייך:ַמְלכֵׁ

בחברת:ְבסֹוד

הרבהשלבמשמעות,נהרכמובשטףזרמו:ָנֲהרּו

.האירוזרחושלבמשמעותוגםאנשיםמאד
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?  ...ב"מתקופת ימה" ישנה בחיק ילדות"והשיר ( שהופיעו בתחילת המצגת)מתקופתנושר בין השירים הקמה 
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לביצוע של חנן בן אריוהקשיבו " שימו לב אל הנשמה"קראו את מילות השיר 

?אריבןשלבשירוהדוברמבקשמה.א

מכתב אישי לנשמה שלכםכתבו.ב

*ואחלמהלשם שבו / שימו לב אל הנשמה 

שבעתיים כאור הבוקר/ ואורה כאור החמה 

שימו לב אל הנשמה

יושבת מכווצת לה בפינה

.ומנגנת לעצמה

!נסו להקשיב! נסו לשמוע

.זה קצת קשה בתל אביב

התרגלנו לתפוס הכל מבחוץ

ככה זה כשמתעסקים בלרוץ

.תמיד עם הלשון בחוץ

אז תעשו לה טוב על הנשמה

.תזרקו פרוטה, תטו אוזן

.תקדישו מזמנכם דקה

.שנים שהיא כבר מחכה

*ואחלמהלשם שבו / שימו לב אל הנשמה 

שבעתיים כאור הבוקר/ ואורה כאור החמה 

שימו לב גם לכאב

לכל צמא ולכל רעב

.הם מבקשים שנתקרב

,נסו לשמוע נסו להפנים

לא מדובר בעוד שני שקלים

שהתרגלנו לתת מבלי לעצור

…בלי

https://www.youtube.com/watch?v=gwnHvDTfcV4
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.הנוער אלוני יצחק-כפר: לפרשנות השיר מתוך אתרקישור 

וויקיטקסטלתפילת נשמת כל חי תברך מתוך קישור

לציורים רוחניים מהאתר של אורית מרטיןקישור
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