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אל בית אבי

אתתי לחנך

מילים :בראשית כ"ח כ'-כ"ב

מילים :תפילה לחזן
שחרית ליום ב' של ר"ה

ֹלקים ִע ָּמ ִדי,
ִאם יִ ְהיֶ ה ֱא ִ
ּוׁש ָמ ַרנִ י ַּב ֶּד ֶרְך ַהּזֶ ה ֲא ֶׁשר ָאנֹכִ י הֹולֵ ְך,
ְ
ּובגֶ ד לִ לְ ּבֹׁש.
וְ נָ ַתן לִ י לֶ ֶחם לֶ ֱאכֹל ֶ
אֹלקים.
וְ ַׁש ְב ִּתי ְב ָׁשלֹום ֶאל ֵּבית ָא ִבי ,וְ ָהיָ ה ה' לִ י לֵ ִ
ֹלקים
וְ ָה ֶא ֶבן ַהּזֹאת ֲא ֶׁשר ַׂש ְמ ִּתי ַמ ֵּצ ָבה יִ ְהיֶ ה ֵּבית ֱא ִ

אתתי לחנך בלב קרוע ומורתח,
בקש רחמים כעני בפתח,
גלגל רחמיך ודין אל תמתח,
ה' שפתי תפתח.
דבר אין בפי ובלשוני מילה,
הן ה' ידעת כולה,
וממעמקי הלב לפניך אוחילה,
אחסה בסתר כנפיך סלה.
זלעפה ופלצות אחזוני במורא,
חלות פני נורא בנפש יקרה,
טוב טעם ודעת קטנתי לחסרה,
על כן זחלתי ואירא.
יגעתי באנחתי איך לעמוד לפניך,
כי אין מעשים לעמוד לפניך,
לחלותך שלחוני מקהלות המוניך,
תכין ליבם תקשיב אוזניך.
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איש בשורה

משכימים

מילים :אלי דוד
לחן :מוישי פרידמן

מילים :סיום מסכת

יונה צחורה ,כנף שבורה
נכנעה באין ברירה ,לא מצאה מקום
כרע אריה יהודה ,חרבו כבר חלודה
בעיניו החרדה ,מה ילד היום
פזמון...
ומה יהיה מחר ,היתקע שופר
או תיבקע תהום
עיתוני הבוקר צבועים כולם אדום
שים עלינו שלום
איש הבשורה ,בדרך חזרה
בין נינוה ועמורה נילקח אל הגרדום
חמור לבן ראשו מורכן
משרך דרכו בזמן מחפש את האדון
פזמון....
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ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש
ולא שמת חלקנו מיושבי קרנות,
שאנו משכימים לדברי תורה
אנו עמלים ומקבלים שכר,
אנו רצים לחיי העולם הבא

אלוקים אל דמי לך
מילים תהילים פ"ג ב'-ג'
ותפילת אבינו מלכנו

אלוקים אל דמי לך אל תחרש ואל תשקוט ק-ל,
כי הנה אויבך יהמיון ומשאנך נשאו ראש
עשה למען הרוגים על שם קדשך,
עשה למען טבוחים על יחודך,
עשה למען באי באש ובמים על קדוש שמך
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מרכבות פרעה
מילים :שירת הים שמות ט"ו

מי כמוכה באלים ה' מי כמוכה נאדר בקודש
נורא תהילות עושה פלא
מרכבות פרעה וחילו ירה בים ומבחר שלישיו טובעו
בים סוף תהומות יכסיומו ירדו במצולות כמו אבן,
ימינך ה' נאדרי בכח ימינך ה' תרעץ אויב וברוב גאונך
תהרוס קמיך תשלח חרונך יאכלמו כקש,
וברוח אפיך נערמו מים ניצבו כמו נד נוזלים קפאו תהומות
בלב ים אמר אויב ארדוף אשיג אחלק שלל.
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מנהג
מילים :על פי תפילת
יום כיפור קטן

מנהג בתי דינין של בני אדם ,אם יכפור ינצל מן הממון,
ואם יודה מתחייב ליתן .ובית דינך הצדק לא כן הוא ,אלא
אם יכפור אדם אוי לו ואוי לנפשו ואם מודה ועוזב אתה
מרחמהו

קודש קודשים
מילים :ר' שלמה קרליבך

פתיח :היו היה פעם יהודי בשם רב שלוימלה קרליבך,
אח כמה הוא אהב כל יהודי עד אשר היה מוכן להשיל
אפילו את הפרוטה האחרונה שהיתה בכיסו כדי שיהודי
לא יהיה בעצבות
והוא היה רגיל לומר שלא כל יהודי הוא קדוש
אבל כל יהודי הוא קודש קודשים
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רחובות הנהר

ברוך קל עליון

מילים :פיוט לסעודה שלישית

מילים :זמירות שבת

קל מסתתר בשפריר חביון השכל הנעלם מכל רעיון
עילת העילות מוכתר בכתר עליון כתר יתנו לך ה'.
בראשית תורתך הקדומה רשומה חכמתך הסתומה
מאין תמצא והיא נעלמה ראשית חכמה יראת ה'.
רחובות הנהר נחלי אמונה מים עמוקים ידלם איש
תבונה תוצאותיה חמישים שערי בינה אמונים נוצר ה'.
מימין ומשמאל יניקת הנביאים נצח והוד מהם
נמצאים יכין ובועז בשם נקראים וכל בנייך לימודי ה'.
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אחת ואחת
מילים :מוסף ליום הכיפורים

אחת ,אחת ואחת ,אחת ושתיים ,אחת ושלוש,
אחת וארבע ,אחת וחמש ,אחת ושש ,אחת ושבע.
והכהנים והעם העומדים בעזרה כשהיו שומעים את
השם הנכבד והנורא היו כורעים ומשתחווים ונופלים על
פניהם ואומרים ,ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד

נּוחה
ָּברּוְך ֵאל ֶעלְ יֹון ֲא ֶשׁר נָ ַתן ְמ ָ
לְ נַ ְפ ֵשׁנּו ִפ ְדיֹום ִמ ְׁש ֵאת וַ ֲאנָ ָחה
וְ הּוא יִ ְדרֹוׁש לְ ִצּיֹון ִעיר ַהּנִ ָּד ָחה
ַעד ָאנָ ה ּתּוגְ יֹון נֶ ֶפׁש נֶ ֱאנָ ָחה
רֹוכֵ ב ָּב ֲע ָרבֹות ֶמלֶ ְך עֹולָ ִמים
ימים
ֶאת ַעּמֹו לִ ְשּׁבֹות ִאּזֵ ן ַּבּנְ ִע ִ
ְּב ַמ ֲאכָ לֵ י ֲע ֵרבֹות ְּב ִמינֵ י ַמ ְט ַע ִּמים
ּבּושׁי ּכָ בֹוד זֶ ַבח ִמ ְש ָּׁפ ָחה
ְּב ַמלְ ֵ
ּׁשֹומר ַש ָּׁבת ַה ֵּבן ִעם ַה ַּבת
ַה ֵ
לָ ֵאל יֵ ָרצּו ּכְ ִמנְ ָחה ַעל ַמ ֲח ַבת
ֶח ְמ ַּדת ַהיָ ִּמים ְק ָראֹו ֵאלִ י צּור
ימים ִאם יִ ְהיֶ ה נָ צּור
וְ ַא ְש ֵׁרי לִ ְת ִמ ִ
ֹאשׁם יָ צּור
ּלּומים ַעל ר ָ
ּכֶ ֶתר ִה ִ
ּצור ָהעֹולָ ִמים רּוחֹו ָּבם נָ ָחה
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העושים
במלאכה

שמע ישראל
מילים :קריאת שמע

ואהבת את ה' אלוקיך
בכל לבבך ובכל נפשך (ובכל מאודך)
והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום
על לבבך ושיננתם לבנך
ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך
'שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד'

עיבודים ג'ף הורביץ & אלי
עיבוד בשיר מרכבות פרעה אלי קליין ואיצי ברי
עיבוד קולי אלי לאופר
לחנים אלי פרידמן
לחן בשיר איש בשורה מוישי פרידמן
נגנים
תופים קרן טפרברג
גיטרות דורון מזרחי,
בשיר שמע ישראל אבי סינגולדה
קלידים ולופים ג'ף הורביץ
סקספון וחלילים שי מאירי
טרומבון שי דגן
חצוצרה עדי מאירי
פסנתר אביה גרינברג
גיטרה בס אלון הלל
מקהלה אלי לאופר ,אלי דולינסקי ,אלי פרידמן.
קולות בשיר מרכבות פרעה אלי קליין ואיצי ברי
קולות בשירים שמע ישראל ואל בית אבי מקהלת 'ידידים'
מוטי רוטלר ,גיל ישראלוב ,יעקב רוטבלט
קולות בשירים 'אתתי לחננך' ו'רחובות הנהר' רולי אזרחי

מיקס ג'ף הורביץ
מאסטרינג ג'ין פול
עיצוב עטיפה קשר אר-אל
יחסי ציבור תומר כהן
מיתוג תקשורתי ויחסי ציבור
050-4652595
הזמנת אירועים ישראל לובין
054-4830030
הוקלט באולפני ג'ף הורביץ-
דניאל אלוני מושב ישעי
כל הזכויות שמורות
לאלי פרידמן c
חשוב לזכור! על מנת שלא
לעבור באיסור גזל ניתן
להוריד בהיתר את האלבום
באתר של אלי פרידמן:
www.elifriedman.co.il

ואלה יעמדו
על הברכה
תודה למי שאמר והיה העולם על המתנה הנפלאה לכבד את ה' בשמחה ובשירה.
לרעיתי היקרה חיה שתחי' תודה על השותפות וההקרבה.
לכל המשפחה המורחבת אבא אמא חמי וחמותי משפחות פרידמן ,פלד ,קניג ורבר.
תודה לבני ארי ,אברימי ,מוישי ויוני חברי ועדת הביקורת שלא נותנים לי לוותר לעצמי
על איכות ומתעקשים על כל תו שיצא באופן היותר ראוי ,הרבה בזכותכם אלבום זה זכה
לשידרוג וחשיבה עד הפרטים הקטנים .ישלם ה' לכם על פועלכם.
לאלי לאופר המוזיקאי הגדול.
לידידה מאיר ,איציק רינגל ,שמעון פדידה ,בנימין רוזנבלום ,ישראל בלק ,ולכל האוהדים
שלא מפספסים שום תו.
לרב חיים הורביץ השותף הפעיל ברדיו קול חי.
למפיק והאמרגן האחד והיחיד ישראל לובין שנותן את עצמו למען המטרה ולכל משפחת
לובין הפקות.
לידיד אמת שמקריב למעני את כל כולו אבי בלומנטל שתמיד זמין להאזין לתת עיצה טובה
במשך שנים ארוכות.
תודה לג'ף הורביץ מוזיקאי גדול וצנוע על הסבלנות המסירות והתמיכה שמוכן ללכת איתי
הכי רחוק כדי לחדש לרענן לנסות ללכת על נגנים חדשים כדי להביא חידוש.
תודה לאיש היח"צ מס' 1תומר כהן שמביא לעולם את בשורת האלבום.
תודה לרדיו קול חי הנותנים לי בית חם ומאפשרים לי בכל יום שישי להביא שמחה לבתי
ישראל.
לרולי אזרחי איזה כיף היה שוב להיפגש.
תודה לליאור ולאה רוט מפרסום קשר אר-אל על כל הרעיונות לקידום בעולם המדיה
המתפתח.

Eli Friedman
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