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אדמה
אהוד מנור: מילים

יאיר קלינגר: לחן

.אני קשובה לקולך, אדמה
.תמיד ולאן שאלך, אדמה
,השביל בו אסע הוא שבילך, אדמה

.אימא אדמה

.רגלי מהלכות יחפות, אדמה
.פנייך חמות ועוטפות, אדמה
,עיניים חומות בי צופות, אדמה

.אימא אדמה



,אדמה, מחיקך, הן באתי ממך
אדמה-ואת עתידה לשכך 

,את ימי, את לילותיי, את כל כאבי
אדמה-עולם ומלואו לך מודה 

אדמה-ואנו עצי השדה 

.אמציני, ממך ואלייך אם כל חי

.נותנת פריה לכולם-אדמה 
.טובה ותמימה לעולם-אדמה 
.למדי נא את בנך האדם-אדמה 

.אימא אדמה



:שער ראשון
בין אדם לעץ



:אורירביאמר
הרףבליולהביטעץאצללעמודרצונך.לעץדומההאדם

טפחאבל.כלוםתראהלא?גדלכברוכמהגדלהואאיך

,המזיקיםמפניעליוהגן,הפגוםאתחתוך,זמןבכלאותו

עללהתגבראלאצורךאין:האדםהואכךבזמנוויגדל

המידהמןזהאיןאבל.לקומתוויגיעישגהלמען,המניעות
.נתרבהכברכמהשעהבכללבדוק

,מדברי רבי אורי מסטרליסק
מרטין בובר"/ האור הגנוז: "מתוך



ברוש
אהוד מנור: מילים

אריאל זילבר: לחן

ואני ראיתי ברוש

שניצב בתוך שדה מול פני השמש

בקרה, בחמסין

.אל מול פני הסערה

על צדו נטה הברוש

.לא נשבר את צמרתו הרכין עד עשב
מול הים, והנה

.קם הברוש ירוק ורם



לבדו, הנה ברוש

.מול אש ומים
לבדו, הנה ברוש

.עד השמיים
.לבדו איתן, ברוש

לו רק ניתן ואלמד

.את דרכו של עץ אחד

ואני כמו תינוק

.שנשבר ולא יכול מול פני השמש
בקרה, בחמסין

.אל מול פני הסערה

...לבדו, הנה ברוש



עץ

האלון



:שער שני

עץ נושא 
פרי



"...וינע לבבו ולבב עמו כנוע עצי יער מפני רוח"
?למה אין קולכם הולך:לאילני מאכלאומרים 

.פירותינו מעידין עלינו, אין אנו צריכין: אומרים

?למה קולכם הולך:לאילני סרקאומרים 

.הלואי גם כי נשמיע קולנו שנשמע ונראה: אומרים

:אמר רב הונא

על ידי שהם כבדים  , לא מטעם הזה אלא אילני מאכל

.לפיכך אין קולם הולך, בפירותיהם

לפיכך קולם הולך, אילני סרק על ידי שהם רקים וקלים

טז יד, בראשית רבה



כי":שנאמרפירותשיטענוישראלשבארץסרקאילניכלעתידין

חילםנתנווגפןתאנהפריונשאעץ

ב"ע, קיב, כתובות



עץ הרימון
יעקב אורלנד: מילים

ידידיה אדמון: לחן

עץ הרימון נתן ריחו

,בין ים המלח ליריחו
,גדודך מנדוד, חומתי, שב
.דודך מדוד, תמתי, שב

,אוצרות אופיר וצרי גלעד
.בת, רכב מצריים שללתי לך

אלף הזמר אתלה לך מגן

.מן היאור עד הירדן



,את כלולה מכל כלות
.את דגולה כנדגלות

שתיים עינייך כשתיים יונים

.וקול קולך פעמונים

,לך הזרים, לך התרועות
,לך כל שלטי הגיבורים

?מה לי חיל אלף ומה רבבה
.לבבי מת מאהבה

,שב החץ, שב אל הקשת
,שב הרימון אל ראש העץ

,לך ואלייך החיל יוחל
.כי רד הליל, בואי כלה



עץ הרימון



קילפתי תפוז
נורית זרחי: מילים

יוני רכטר: לחן

,קילפתי תפוז
-מצאתי בפנים
כמו בתוך קן

.ילד ישן

:הילד אמר
,אתה עשית פה חור"

,תקן את הפלח
".נושב עלי קור

,רגע: "אמרתי

."שלום, סליחה
ואת הפלחים

.שמתי במקום

-ועד היום 

,אם הוא לא הצטנן
בתוך התפוז

.ילד ישן



פירותאכילתכיאותנומלמד,צפתממקובלי,ויטלחייםרבי

בובעולםהמתגלמותמדרגותשלושכנגדהינהבשבטו"בט

היצירהעולםמדרגת,העשייהעולםמדרגת:חייםאנו

מזויותרוטהורהגבוההמדרגהכל.הבריאהעולםומדרגת

.שלההמאפייניםהפירותמדרגהולכללההקודמת

,חיצוניתהגנההדורשיםהעשייהעולםפירותאתנאכל
:ושקדאגוז,תפוז:נזרקתשעטיפתם

בורא פרי העץ, אלוהינו מלך העולם' ברוך אתה ה



:שער שלישי
נטיעות



צל עץ תמר
אפריים וינשטיין: מילים

חיים קוברין: לחן

צל עץ תמר ואור ירח

ומנגינת כינור תקסים את הלב

עולה הצליל רועד בוקע

ממיתרים נשפך כאב

נגן כינור נגן שירך

מה רב החושך והשקט סביב

מנגינותיך ישכיחו את סיבלי



נגן נגנה לקול צלילך מה נעים הוא החלום

נגן נגנה ישמע ירח את קולי שם במרום

הוי למה למה בשפתייך הקסמתני

ליבי כבשת ועזבתני

אוהב כואב וסובל

נדם כינור

נחבא ירח

ובדממה הד מנגינה

עוד נשמע

על מה ולמה אל יודע

על מה עולם אכזר ורע

מערפילי עפר תופיע

דמות אהובה תווי פנים מוכרים

כינור ישמיע

שי זיכרונות כה נעימים



דורשים,היצירהעולםמדרגת,התיכונההמדרגהפירות

חייםליצרחייבהיצירהעולםשהרי,ממשיתליצירהיכולת

להםפירותנאכלהיצירהעולםלדרגתכסמל.חדשים
.ותפוחזית,תמר:חייםיוצריגרעינים,זרעגרעיני

:העץפריבורא,העולםמלךאלוהינו'האתהברוך



שהואאחדאדםראה,בדרךמהלךהיהפעםהמעגלחוני

:לואמר?פירותטועןשניםלכמהזה:לואמר.חרובנוטע

שנהשבעיםשתחיהלךבריכלום:לואמר.שנהלשבעים

.בחרוביםהעולםאתמצאתיאני:לואמר?ממנוותאכל

.לבניאניאטעכך-ליאבותיישנטעוכשם
(א"ג ע"י תענית כ"עפ)



חרוב



:שער רביעי

שאר רוח  
(וריח)



דבר אלי בפרחים
אורי אסף: מילים

דובי זלצר: לחן

בחורף הגשם דפק על הגג

אמרה כי לבן הוא צבעה האהוב

בלב היה חג-ליד אז הגיש לה 

צרור נרקיסים ריחני ורטוב

נערי החביב-צחקה 

עוד נשוב נדבר באביב

אהובי, דבר אלי בפרחים

דבר אלי בפרחים



ביקשה אביבית להיות, אביב בא

הוריקו שדות במרחב ובניר

הביא לה זרים זהבי חרציות

אך היא כבר ציפתה ליום קיץ בהיר

את פרחי התבל לי אסוף

נתראה עת אביב יחלוף

אהובי, דבר אלי בפרחים

דבר אלי בפרחים



יום קיץ לוהט והוא בביתו

יבש כל שדה פרח בר לא שרד

לפתע בפתח עמדה לקראתו

לו רק פרח אחד, ביקשה זר פרחים

איך ייתן והכל כבר יבש

אבל היא עוד חזרה לבקש

אהובי, דבר אלי בפרחים

דבר אלי בפרחים



,הריחעלאלאמתקייםהעולםאין(וראהבוא)=חזיתא

והנפש,השבתשיוצאבשעהכי,אחרריחנודעהזהומריח

מפורדיםהאדםשלורוחנפשונשארים,מסתלקתיתרה

זהאלזהידועלמתקרבים,הזההריחבא,ועצובים

.ושמחים

כיון,הריחאתלקבל,הרוחאחרהרוחצריךכןועל

,הואזהכעין.ושמחיםזהאלזהמתקרביםהריחשמתקבל

...יחדהכלמתקרביםהזהשבריח,הקרבןשלריח

...ושמחים

זוהר צו קפז



הדס



כאלוהינם,הבריאהעולםפירותהעליונההמדרגה

דברבושאין,מתכלהואינונפסדשאינועולםלנוהמסמלים

חרובים,תאנים:שהםכמותנאכליםאלופירות.מתבזבז
.וענבים

:העץפריבורא,העולםמלךאלוהינו'האתהברוך



אדםאכלושממנוהדעתעץהיהמהשאלולברכהזכרםחכמינו

.וחוה

-תשובותארבעהציעורבניםארבעה

[...]היוחטים:אומרמאיר'ר

[...]היוענביםאמראילעאי'בריהודה'ר

[...]היהאתרוגאמרדעכואבא'ר

(יטרבהבראשית)היותאניםאומריוסי'ר

במקום ברכת המזון



נטעם,מִחטההעשוימאפהאולחםפרוסתבידינוניקח
:ונאמר

אלהאתזוכריםאנו,ובנינוחותבטבעיותהלחםאתבאכלנו

.ביתםלבניאותובוצעיםהםובצערצרלחםשלחמם

העונילמיגורלפעולמחויבותמביעיםאנוהלחםאתבאכלנו
.הישראליתבחברההפעריםולתיקון

:ונאמר(נלגוםאו)נטעם,ענביםייןאוצימוקיםבידינוניקח

הגפןשקנוקנותשכשםאומריםאנו,הגפןפריאתבטעמנו

כך,מרפותואינןדרכןעלהנקרהאתואוחזותמשתרגות

הפגועים,הקשישים,החוליםאתולאמץלחבקעלינושומה
.מהםלהרפותולאשבחברתנווהתשושים



:ונאמרממנהנטעם,תאנהבידינוניקח

'הפיכימחרידואיןתאנתוותחתגפנותחתאישוישבו"

ר (ד,דמיכה)"ִדבֵּ

אתלעצמנומזכיריםאנחנו,התאנהפריאתבאכלנו

בביתובהשקטלחיותאדםלכללאפשרשלנוהמחויבות

להתקומםשלנוהחובהואתידיוממעשהבכבודולהתפרנס

בנישלוברכושםבאדמותיהם,בביתםהפוגעיםאלהנגד
.אדם



ממנונטעם,אתרוגהאתהמסמלהדרעץפריבידינוניקח
:ונאמר

טוביםמעשיםבווישתורהבושישאדםמסמלהדרעץפרי
.(יב,לרבהויקראפ"ע)

שלאלעצמנומזכיריםאנחנו,ההדרעץפריאתבאוכלנו

דיושלא,(יז,אאבות)המעשהאלאהעיקרהואהמדרש
.להשגתובנחישותלפעולישאלא,בצדקלהאמין

.הדעתפריחונן'האתהברוך



,הדעתעץפריעםל"חזזיהושאותםהמאכליםמןבאוכלנו

אנו,שלמותהואתיופיהאת,הבריאהטּובאתזוכריםאנו

.הבריאהֶנזרהנואדםהואבאשר,שהאדםזוכרים

לעבדההאדמהעללשמורשתפקידנולעצמנוומזכירים

.ואוהביהיושביהלכללברכהארצנואתולהפוךולשמרה

.הדעתפריחונן'האתהברוך



אנשים טובים
נעמי שמר: מילים ולחן

תסתכלו סביב, תפקחו את העיניים

פה ושם נגמר החורף ונכנס אביב

בשדה ליד הדרך יש כבר דגניות

אל תגידו לי שכל זה לא יכול להיות

אנשים טובים באמצע הדרך

אנשים טובים מאוד

אנשים טובים יודעים את הדרך

ואיתם אפשר לצעוד



איש אחד קנה לי ספר בן מאה שנה

איש אחר בנה כינור שיש בו מנגינה

ואישה טובה אחרת לי נתנה את שמה

ומאז אני בדרך שרה במקומה

אנשים טובים באמצע הדרך

אנשים טובים מאוד

אנשים טובים יודעים את הדרך

ואיתם אפשר לצעוד

איש אחד יבנה לי גשר כדי לחצות נהר

איש אחר יצמיח יער במורדות ההר

אם יהיה קשה, ואישה טובה אחרת

-רק תצביע אל האופק ותבטיח ש

...אנשים טובים



וממש כמו צמחי הבר הבודדים

הם עוצרים תמיד את החולות הנודדים

וכבר אפשר לראות, הרקיע מתבהר

אנשים על אם הדרך מחכים לאות

אנשים טובים באמצע הדרך

אנשים טובים מאוד

אנשים טובים יודעים את הדרך

ואיתם אפשר לצעוד



השקדייה פורחת
ישראל דושמן: מילים

מנשה רבינא: לחן

השקדייה פורחת 

,  ושמש פז זורחת

ציפורים מראש כל גג 

.  מבשרות את בוא החג

ו בשבט הגיע "ט

.  חג לאילנות

ו בשבט הגיע "ט

.חג לאילנות

הארץ משוועת  

,  הגיעה עת לטעת

כל אחד ייקח לו עץ  

.  באתים נצא חוצץ

...ו בשבט הגיע"ט



שירת העשבים
נעמי שמר ורבי נחמן מברסלב: מילים

נעמי שמר: לחן

דע לך

שכל רועה ורועה

יש לו ניגון מיוחד

משלו

דע לך

שכל עשב ועשב

יש לו שירה מיוחדת

משלו

ומשירת העשבים

נעשה ניגון

של רועה

כמה יפה

כמה יפה ונאה

כששומעים השירה

שלהם

טוב מאוד

להתפלל ביניהם

ובשמחה לעבוד

את השם

ומשירת העשבים

מתמלא הלב

ומשתוקק

וכשהלב

מן השירה מתמלא

ומשתוקק

אל ארץ ישראל

אור גדול

אזי נמשך והולך

מקדושתה של הארץ

עליו

ומשירת העשבים

נעשה ניגון

.של הלב


