גבעת התחמושת – ירושלים
בסימן שנת יובל ה 05-לאיחודה של ירושלים
יצירת בכורה מוסיקאלית | מילים :הרב שאר ישוב כהן זצ"ל | לחן :ד"ר אורי אהרן
ִרּבוֹן כָּל הָּ עוֹל ִָּמים
אֲ דוֹן כָ ל הַ םַ ע ֲִׂשים
בָ ֵרְך עָ לֵינּו
אֶ ת כָל נְ ִׂטיעוֹתֵ ינּו
ְּורצֵ ה נָא ְתפִׂ לָתֵ נּו
ל ִָׂשים שָ לוֹם טוֹבָ ה ּובְ ָר ָכה
עַ ל פְ נֵי הָ אֲ ָדמָ ה
ּותזַ כֵנּו י ְַח ָדיו עִׂ ם כָל יו ְֹשבֵ י ֵתבֵ ל
ְ
ַאדמַ ת יִׂ ְש ָראֵ ל
לִׂ נְ טֹעַ עֵ ִׂצים עַ ל ְ
לִׂ ְראוֹת בִׂ ְצ ִׂמיחַ ת הָ ִׂאילָנוֹת
וְ לֵהָ נוֹת בָ הֶ ם אֶ ת הַ בְ ִׂרּיוֹת.
בָ רּוְך אַ ָתה שוֹמֵ עַ ְתפִׂ לָה
ָאמֵ ן .כֵן יְ ִׂהי ָרצוֹן.

מקהלת זמרתי'ה | בניצוחו של ד"ר אורי אהרן | סולן :החזן הראל אמיד
ש ּלֹא ִח ּ ַסר ּבעוֹ לָ מוֹ ָ ּדבָ ר
ָּברוּך אַ ּ ָתה ה' ֱאל ֵֹקינ ּו ֶמלֶ ך הָ עוֹ לָ םֶ ,
וּבָ ָרא בוֹ ּב ִריּוֹ ת טוֹ בוֹ ת ו ִאילָ נוֹ ת טוֹ ִבים להַ נּוֹ ת ָּבהֶ ם בּ נֵי אָ ָדם

ַש ְּב ִחי יְּרו ָשלַ ִים ֶאת ה'
הַ ְּל ִלי א-לֹהַ י ְִּך ִציוֹ ן

י ְִּהי ָשלוֹ ם ְּבחֵ ילֵ ְּך ַש ְּלוָה
ְּב ַא ְּר ְּמנוֹ ָתי ְִּך

ישו ֶאת יְּרו ָשלַ יִםִ ,גילו בָ הִ ,גילו בָ ה
ִ ׂש ׂ
ָכל אוֹ הֲבֶ יהָ ָ ,כל אוֹ הֲבֶ יה.
ַעל חוֹ מוֹ ַתי ְִּךִ ,עיר ָדוִ דִ ,ה ְּפ ַק ְּד ִתי
שוֹ ְּמ ִרים ָכל הַ יוֹ ם וְּ כָ ל הַ ַליְּלָ ה

ִׁש ַירת הָ עֲ ָשבִׁ ים

אם בהר חצבת אבן  -שירו של אבא
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ַדע לְ ָך ֶׁשכָל רוֹעֶׁ ה וְ רוֹעֶׁ ה
יֵש ל ֹו נִׁ ּגּון ְמיּוחָ ד ִׁמ ֶׁשּל ֹו
ַדע לְ ָך ֶׁשכָל עֵ ֶׁשב וְ עֵ ֶׁשב
יֵש ל ֹו ִׁש ָירה ְמיּוחֶׁ דֶׁ ת ִׁמ ֶׁשּל ֹו
ּומ ִׁש ַירת הָ עֲ ָשבִׁ ים נַעֲ ֶׁשה נִׁ ּגּון ֶׁשל רוֹעֶׁ ה
ִׁ
כַמָ ה יָפֶׁ ה כַמָ ה יָפֶׁ ה וְ נָאֶׁ ה
כְ ֶׁששו ְֹמ ִׁעים הַ ִׁש ָירה ֶׁשּלָהֶׁ ם
טוֹב ְמאֹ ד לְ ִׁה ְתפַ ּלֵל בֵ ינֵיהֶׁ ם
ּובְ ִׁש ְמחָ ה לַעֲ בֹד אֶׁ ת ה'
ּומ ִׁש ַירת הָ עֲ ָשבִׁ ים ִׁמ ְתמַ ּלֵא הַ ּלֵב
ִׁ
ּומ ְשּתו ֵֹקק
ּומ ְשּתוֹקֵ ק ּוכְ ֶׁשהַ ּלֵב ִׁמן הַ ִׁש ָירה ִׁמ ְתמַ ּלֵא ִׁ
ִׁ
אֶׁ ל אֶׁ ֶׁרץ י ְִׁש ָראֵ ל
אוֹר ּגָדוֹל אֲ זַי נִׁ ְמ ָשְך וְ ה ֹולְֵך
ָארץ עָ לָיו
דּוש ָתּה ֶׁשל הָ ֶׁ
ִׁמ ְק ָ
ּומ ִׁש ַירת הָ עֲ ָשבִׁ ים נַעֲ ֶׁשה נִׁ ּגּון ֶׁשל הַ ּלֵב.
ִׁ

ִׁאם בָ הָ ר חָ צַ בְ ָּת אֶׁ בֶׁ ן לְ הָ ִׁקים בִׁ נְ יָן ָח ָדש
(בָ הָ ר חָ צַ בְ ָּת אֶׁ בֶׁ ן לְ הָ ִׁקים ִׁבנְ יָן ָח ָדש)
ָאחי חָ צַ ְב ָּת לְ ִׁבנְ יָן ָח ָדש
ֹלא ל ַָשוְ א ִׁ
כִׁ י ִׁמן הָ אֲ בָ נִׁ ים הָ אֵ ּלֶׁה יִׁיבָ נֶׁה ִׁמ ְק ָדש
יִׁיבָ נֶׁה ,יִׁיבָ נֶׁה ,יִׁיבָ נֶׁה הַ ִׁמ ְק ָדש
ִׁאם בָ הָ ר נָטַ ְע ָּת אֶׁ ֶׁרז ,אֶׁ ֶׁרז ִׁב ְמקוֹם ַד ְר ָדר
(בָ הָ ר נָטַ ְע ָּת אֶׁ ֶׁרז ,אֶׁ ֶׁרז ִׁב ְמקוֹם ַד ְר ָדר)
ָאחי נָטַ ְע ָּת ִׁב ְמקוֹם ַד ְר ָדר
ֹלא ל ַָשוְ א ִׁ
כִׁ י ִׁמן הָ אֲ ָרזִׁ ים הָ אֵ ּלֶׁה יִׁיבָ נֶׁה הָ הָ ר
יִׁיבָ נֶׁה ,יִׁיבָ נֶׁה ,יִׁיבָ נֶׁה הָ הָ ר
ִׁאם ֹלא ַש ְר ָּת לִׁ י ִׁשיר עֲ ַדיִׁן,
ִׁש ָירה לִׁ י ִׁמזְ מוֹר חָ ָדש
ּומתוֹק ִׁמ ְדבַ ש
ֶׁשהּוא עַ ִּׁתיק ִׁמ ַייִׁן ָ
ּומתוֹק ִׁמ ְדבַ ש
ִׁשיר ֶׁשהּוא עַ ִּׁתיק ִׁמ ַייִׁן ָ
ּובכָל יוֹם ָח ָדש.
ִׁשיר ֶׁשהּוא כְ בֵ ן ַאלְ פַ יִׁם ְ

