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תוספות
לקבלת שבת "בשבתך ובביתך"
שבת ויקהל פקודי
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רקמה אושית אחת
מילים ולחן :מוטי המר
כשאמות ,משהו ממי ,משהו ממי
ימות בך ,ימות בך
כשתמות ,משהו ממך בי ,משהו ממך בי
ימות איתך ,ימות איתך
כי כולו ,כן כולו
כולו רקמה אושית אחת חיה
ואם אחד מאיתו
הולך מעמו
משהו מת בו
ומשהו ,שאר איתו
אם דע ,איך להרגיע ,איך להרגיע
את האיבה ,אם רק דע
אם דע ,אם דע להשקיט את זעמו )אם דע להשקיט(
על אף עלבוו ,לומר סליחה
אם דע להתחיל מהתחלה
כי כולו....
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לא טוב היות האדם לבדו
מילים :תן זך
לחן :מתי כספי

לא טוב היות האדם לבדו
אבל הוא לבדו בין כה וכה.
והוא מחכה והוא לבדו
והוא מתמהמה והוא לבדו.
והוא לבדו יודע
שגם אם יתמהמה
בוא יבוא ,הוא יבוא
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מילה טובה
מילים :יעקב גלעד
לחן :יהודית רביץ
אפילו בשרב הכי כבד
ידעתי שהגשם עוד ירד
ראיתי בחלון שלי ציפור
אפילו במשב סופה וקור.
לא פעם זה קשה
אבל לרוב מילה טובה
מיד עושה לי טוב
רק מילה טובה
או שתיים לא יותר מזה.
אפילו ברחוב ראשי סואן
ראיתי איש יושב ומגן
פגשתי אשים מאושרים
אפילו בין שבילי עפר צרים.
תמיד השארתי פתח לתקווה
אפילו כשכבתה האהבה
חלמתי על ימים יותר יפים
אפילו בלילות שיה טרופים.
לא פעם זה קשה...
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כולו זקוקים לחסד
מילים :תן זך
לחן :אילן וירצברג
כולו זקוקים לחסד,
כולו זקוקים למגע.
לרכוש חום לא בכסף,
לרכוש מתוך מגע.
לתת בלי לרצות לקחת
ולא מתוך הרגל.
כמו שמש שזורחת,
כמו צל אשר ופל.
בואי ואראה לך מקום
שבו עוד אפשר לשום.
כולו רוצים לתת
רק מעטים יודעים איך.
צריך ללמוד כעת
שהאושר לא מחייך,
שמה שיתן אי פעם
לא ילקח לעולם.
שיש לכל זה טעם,
גם כשהטעם תם...
בואי ואראה לך מקום
שבו עוד מאיר אור יום.

כולו רוצים לאהוב,
כולו רוצים לשמוח.
כדי שיהיה לו טוב,
שיהיה לו כוח.
כמו שמש שזורחת....
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עוד פגש
מילים :אריק איישטיין
לחן :שם טוב לוי
בא לו הלילה ,ושקט עכשיו.
בא געגוע ,לראות לחבק אותך
מה שעובר בי ,זה יותר ממילים
יש כאן הכל אבל אין אותך.
את שוב עוברת ימים לא קלים
איך את שומרת ומה עם החיוכים
מה את חושבת זה קשה במילים
יש כאן הכל אבל אין אותך.
עוד פגש ויהיה לו טוב
זה יהיה בקרוב ,קרוב
שיו ביחד יהיה לו טוב
אל תדאגי זה קרוב ,קרוב.
מה לספר לך וזה רק מכתב
מה לתאר לך ואיך לעיין אותך
מה לספר לך  -לא מוצא לי מילים
יש כאן הכל ,אבל ,אין אותך.
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ביום חרוך ממלחמה | אברהם חלפי
אֲ נ ִי
ֶשׁכָּל ָכּ אֲ ָר ִﬠי אֲ נִ י
ֵמ ִסיר כּוֹבָ ִﬠי הַ ָמּעוּ
ִבּפנְ ֵי הנַצֶּ חַ הזַהֶּ .
אֲ נ ִי
אֶ ָ
חד החַ ולםֵ עלַ .
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הסח דעת – ויסלבה שימבוסקה
אֶ ְתמוֹל בַּ יְּ קוּם ִה ְתנַהַ גְ ִתּי לאֹ יָפֶ ה.
לשׁאְֹ ל דבָּ ָר,
בלּ ִי ִ
שׁל ֵמהָ ְ
ימ ָמהָ ְ
חָ ייִת ִי ְ
ְבּל ִי ְל ִה ְתפַּ ﬠֵ ל ִמ ַמּ ֶשּׁהוּ.
ִבּצַּ ְﬠ ִתּי ְפּﬠֻלּוֹת ִשׁגְ ָר ִתיּוֹת,
כְּ ִאלּוּ ַרק לָ הֶ ן נִ ְד ַר ְשׁ ִתּי.
ימה ,נְ ִשׁיפָ ה ,צַ ﬠַ ד אַ חַ ר צַ ﬠַ דִ ,ה ְתחַ יְּ בֻ יוֹת,
נְ ִשׁ ָ
בלּ ִי לחַ ְשב מﬠֵ בֵ ֶר
אֲ בלָ ְ
ִליציִאהָ מן ִ הבַ יּ ִַת וחַ ז ֲָרהָ אלֵ יָו.
כמּ ְש ַג ַ ּע ֵ
את הﬠָ ולםָ ִ
ת ֶ
לר ְאו ֹ
פשׁ ָר היָהָ ִ
אֶ ְ
יוֹמי.
יוֹמ ִ
יתי בּוֹ ִשׁמּוּשׁ ְ
ו ְִאלּוּ אֲ נִ י ﬠָ ִשׂ ִ
ומּד ּ
וּע ַ
—
שׁוּם אֵ י — ַ
ומּנִ ַיּן ִ הופֹ יִע אחֶ ָד כזָּ הֶ —
נוֹתנִ ים לוֹ כָּל הַ ְפּ ָר ִטים הַ ִמּ ְתנוֹﬠ ֲִﬠים הַ לָּ לוּ.
וּמה ְ
ָ
יטיב ְל ִהנָּﬠֵ ץ בַּ ִקּיר
ִיתי כְּ מוֹ ַמ ְס ֵמר ֶשׁלּאֹ הֵ ִ
הָ י ִ
או
)כָּאן חָ סֵ ר ִלי ִדּמּוּי(
שׁנִ וּיּיִם באָּ ו בזָּ הֶ אחַ ַר זהֶ
בוּלוֹתיו ֶשׁל הֶ ֶרף -ﬠַ ין ִ.
ָ
אֲ ִפלּוּ ִבּגְ
צﬠיִרהָ ביְּ וםֹ
יד שׁ ֻל ְחן ַ צﬠָ יִר יות ֵֹר ,ביְּ ָד ְ
ְל ַ
נפ ְרס אחַ ֶר ֶת.
לֶ חםֶ האָ ֶת ְמוֹל ִ
ֶשׁם כְּ ִפי ֶשׁלּאֹ הָ יו מּﬠֵ וֹלםָ ,
ֲﬠנָנִ ים ְוג ֶ
ת.
ת אחֲ ֵרו ֹ
בטּ ִפּו ֹ
שׁהֶ רֲ ֵי ַָירד ְ
כּדוּרּ האָ ָרץ ֶ סבָ בַ עלַ ציִרו ,
ַ
במּ ֶר ְחבַ ש ֶנ ֶ ּעזֱבַ לﬠָ ַד
אולם ְ
ת.
ת ְתּמיִמו ֹ
זֶה נִ ְמ ַשׁ  24שׁﬠָ ו ֹ
ַ 1440דּקּוֹת ֶשׁל ִהזְ ַדּ ְמּנוּת.
ְ 86,400שׁנִ יּוֹת לַ הֲ צָ צָ ה.
 savoir-vivreקובמי
שׁשׁוּת ֵֹק הואּ ְ ּ
בענִ יְנ ֵנָו
ֶ
ﬠַ ל אףַ
רשׁ הואּ מאֵ ִתנָּו :
ְבּכלָ זאת דוּ ֵ
מפסַּ קול
משׁ ְפטָּ יִם אחֲ ָדיִם ִ
ומּת-לֵ ב ִ ,
תש ֶ
צת ְ
ְק ָ
ו ְִה ְשׁ ַתּ ְתּפוּת ִמ ְשׁ ָתּאָ ה בַּ ִמּ ְשׂחָ ק הַ זֶּ ה
שׁכ ְֶלּלָ יָו איֵנםָ ְיד ּ
ועיִם.
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