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SHABBAT TKUMAH Songbook 

The Partisans’ Song 
Melody (and original Yiddish lyrics): Shimon Yisraeli  
Hebrew lyrics: Avraham Shlonsky 

 
Never say you are going on your final road, 
Although leadened skies block out blue days, 
Our longed-for hour will yet come 
Our step will beat out - we are here! 
 
From a land of green palm trees to the white land of snow 
We arrive with our pain, with our woe,  
Wherever a spurt of our blood fell,  
On that spot shall spurt forth our courage and our spirit. 
 
The morning sun will brighten our day 
And yesterday will disappear with our foe. 
But if the sun delays to rise at dawn, 
Then let this song be a password for generations to come. 
 
This song is written with our blood, not with lead, 
It is not a song of a free bird flying overhead. 
Amid crumbling walls, a people sang this song, 
With grenades in their hands. 
 
So, never say the road now ends for you, 
Although skies of lead block out days of blue. 
Our longed-for hour will yet come -  
Our step will beat out - we are here! 

  שיר הפרטיזנים
 מילים )יידיש( ולחן : שמעון ישראלי

 תרגום עברי : אברהם שלונסקי

 
 ,ַאל ָנא תֹּאַמר: ִהנֵּה ַדְרִכי ָהַאֲחרֹוָנה
י ָהֲעָנָנה  .ֶאת אֹור ַהּיֹום ִהְסִתירּו ְשמֵּ

 ,ֶזה יֹום ִנְכַסְפנּו לֹו עֹוד ַיַעל ְוָיבֹוא
נּו עֹוד ַיְרִעים: ֲאַנְחנּו ה ּוִמְצָעדֵּ  !פֹּ

 
י ְכפֹוִרים ֶאֶרץ ַהָתָמר ַעד ַיְרְכתֵּ  מֵּ
ה ְבַמְכאֹובֹות ְוִיּסּוִרים  ֲאַנְחנּו פֹּ
נּו ָשם ִנְגָרה  ּוַבֲאֶשר ִטַפת ָדמֵּ

נּו ִבְגבּוָרה ז רּוחֵּ ֹּא ָינּוב עֹוד עֹּ  .ֲהל
 

ל נּו אֹור ָיהֵּ  .ַעּמּוד ַהַשַחר ַעל יֹומֵּ
נּו ר ַיֲחֹלף ְתמֹולֵּ ל ִעם ַהּצֹורֵּ  .ְכמֹו צֵּ

ר ָלבֹוא ָהאֹור  ַאְך ִאם ָחִליָלה ְיַאחֵּ
א ַהִשיר ִמדֹור ְלדֹור  .ְכמֹו ִסיְסָמה ְיהֵּ

 
 ;ִבְכַתב ַהָדם ְוָהעֹוֶפֶרת הּוא ִנְכַתב

ֹּא ִשיַרת ִצפֹור ַהְדרֹור ְוַהֶּמְרָחב  ,הּוא ל
ין ִקירֹות נֹוְפִלים ָשרּוהּו ָכל ָהָעם  ,ִכי בֵּ

 .רּוהּו ְונַאגַאִנים ְבָיָדםַיְחָדיו שָ 
 

ן ַאל ָנא תֹּאַמר: ַדְרִכי ָהַאֲחרֹוָנה  ַעל כֵּ
י ָהֲעָנָנה  .ֶאת אֹור ַהּיֹום ִהְסִתירּו ְשמֵּ

 ,ֶזה יֹום ִנְכַסְפנּו לֹו עֹוד ַיַעל ְוָיבֹוא
ה נּו עֹוד ַיְרִעים: ֲאַנְחנּו פֹּ  !ּוִמְצָעדֵּ

https://www.youtube.com/watch?v=C2aliyK5lgc
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Ashes and Dust  
Lyrics: Yaacov Gilad 
Melody: Yehuda Poliker  
 

A spring day the smell of lilac 
Between the ruins of your city 
A beautiful day to fish in the river 
Inside me my heart is broken 
There it was and it wasn't 
Your child is a small woman 
People that no-one knows 
There isn't even a house that you'll remember 
 
And if you're going, where are you going 
Forever is just ashes and dust 
Where are you going, where are you going 
Years and nothing is erased… 
 
Take a coat, it'll be cold 
Money in your pocket, sugar crystal 
If the days are hard 
Remember me sometimes 
And if it's a more desperate journey 
To the hut, to the plot 
On the path of the old city 
No one will wait in the station… 
 
And if you're going, where are you going… 
 
Who will sweeten your nights 
Who will listen to your crying 
Who will stay by your side [while you are] on your way 
 
Take a coat, it'll be cold. 

 אפר ואבק
 מילים : יעקב גלעד

 ודה פוליקרלחן : יה
 

  יום אביב ריחות לילך
  בין חורבות העיר שלך

  יום יפה לדוג בנהר
  בתוכי הלב נשבר
  שם היתה ואינה

  ילדותך אישה קטנה
  אנשים שאיש לא מכיר

  אין אפילו בית שיזכיר
 

  ואם את נוסעת לאן את נוסעת
  הנצח הוא רק אפר ואבק

  לאן את נוסעת לאן את נוסעת
  .לא נמחקשנים וכלום עוד 

 
  קחי מעיל יהיה לך קר
  כסף כיס, גביש סוכר
  אם יהיו קשים הימים

  הזכרי בי לפעמים
  ואם זה עוד מסע נואש
  אל הצריף, אל המגרש
  במסילת העיר הישנה
  .איש לא יחכה בתחנה

 
  ...ואם את נוסעת

 
  מי ימתיק לילותייך
  מי יקשיב לביכייך

  .מי ישמור צעדייך בדרכך
 

 .קחי מעיל יהיה לך קר

https://www.youtube.com/watch?v=1FwSKM_GlkE
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Spring is so brief around here  
Lyrics: David Grossman  
Melody: Yehuda Poliker 

 
There is a brief moment between Adar and Nisan 
When nature is heartily jubilant 
It is flowing with life 
Utterly drunk 
How can beauty heal! 
 
Excited and frantic and spitting … 
Its sparks 
In a moment it will wither and pale 
Behold in its fringes the summer ignites 
Spring is so brief around here 
 
Brief and abrupt and heart-breaking 
To think that it will so soon fade away 
Its eyes were just opened 
It just started blossoming 
It was just given to me and immediately taken away 
 
A young and turbulent spring, 
And its end 
Is already written into the leaves of its buds 
Yet it  is spinning away 
Like a butterfly in mid-flight 
And like it, it appears eternal in its eyes 
 
Brief and abrupt and breaking the heart 
 
You and me who are in the know 
It is terrible that only he is not 
Life is so brief 
The brief life that was given to him 
 
Generous, turbulent and painful 
It is so brief… 
The spring 

 

 

 

 פה כל כך האביבצר ק
 ויד גרוסמןדמילים : 

 לחן : יהודה פוליקר
 

  יש רגע קצר בין אדר לניסן
  שהטבע צוהל בכל פה

  הוא שופע חיים
  - שיכור ומבושם

  !איך שיופי יכול לרפא
 

  נסער ומשולהב ומתיז
  - ניצוצות

  אך עוד רגע ייבול ויצהיב
  - כי הנה בשוליו כבר הקיץ ניצת

  .קצר פה כל כך האביב
 

  קצר וחטוף ושובר את הלב
  לחשוב שהוא תכף ידעך

  מבטו רק נפקח
  - אך התחיל ללבלב

  .רק ניתן לי ותכף נלקח
 

  ימים וסוער-אביב עול
  -וסופו

  ,כבר כתוב בעלי ניצניו
  אבל הוא מסתחרר

  ,כפרפר במעופו
  .נצחי בעיניו-וכמוהו

 
 ... קצר וחטוף ושובר את הלב

 
  ואת ואני היודעים

  - ונורא הדבר שרק הוא לא
  ,עד כמה קצרים החיים

  .החיים הקצרים שניתנו לו
 

  נדיב ונסער ומכאיב
  קצר פה כל כך

 .האביב

https://www.youtube.com/watch?v=bjOqqJcJ15U
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Refrain Your Voice from Crying 
Lyrics and Melody: Idan Raichel 

 
In the nights your sleep is wandering, 
And every dream is bringing dread. 
Incline your ear then to the silence, 
The voice of grace and mercy will rise one day, 
Here it comes. 
  
Your soul is kept for him 
And the time is near 
When weary in your arms 
He'll fall at the end of the road when they return home 
  
Just refrain your voice from crying 
And your eyes from tears, 
The gate will open 
And he'ill storm in when they return home 
  
To the streams of water, 
Through the remnants of your strength, 
If He returns us we'll return, 
Refrain your voice from crying 
There is a hope for your child 
  
Just refrain your voice from crying 
And your eyes from tears, 
The gate will open 
And he'll storm in when they return home 

 בכיקולך מנעי מ
 עידן רייכל : ולחןילים מ
 

  כי בלילות שנתך נודדת
  וכל חלום הוא למורא

  הטי אז את אוזנך לשקט
  קול חסד רחמים עוד יעלה

  הנה הוא בא
 

  כי בשבילו נפשך נשמרת
  הרי קרבה היא השעה
  עד ששדוד בזרועותייך

  ייפול בסוף הדרך כשישובו לגבולם
 

  רק מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה
  כי השער יפתח לו

  יבוא בו בסערה כשישובו לגבולם
 

  עד אל נחלי המים
  דרך שארית כוחך

  ז נשובהאם ישיבנו א
  מנעי קולך מבכי

  יש תקווה לאחריתך
 

  רק מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה
  כי השער יפתח לו

 יבוא בו בסערה כשישובו לגבולם

https://www.youtube.com/watch?v=H2Df_eEprZw
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I Have No Other Homeland 
Lyrics: Ehud Manor 
Melody: Corinne Elal 

 

I have no other homeland  
Though my earth is aflame  
Only a word in Hebrew pierces through 
My veins and my soul -  
With a painful body, with a hungry heart, 
Here is my home. 

 

I will not remain quiet for the face of my land has changed  
I won’t stop reminding her  
Singing in her ears  
Until she opens her eyes. 

 אין לי ארץ אחרת
 מילים : אהוד מנור

 לחן : קורין אלאל

 
ין ִלי ֶאֶרץ ַאֶחֶרת  אֵּ

 ַגם ִאם ַאְדָמִתי בֹוֶעֶרת
 ַרק ִמָלה ְבִעְבִרית חֹוֶדֶרת

ִנְשָמִתיֶאל עֹוְרַקי, ֶאל   
ב ב ָרעֵּ ב, ְבלֵּ  ְבגּוף כֹואֵּ

יִתי  .ָכאן הּוא בֵּ
 

ק, ִכי ַאְרִצי ִשְנָתה ֶאת ָפֶניהָ  ֹּא ֶאְשתֹּ  ל
ר ַלה, ַאְזִכיר ָלּה ֹּא ֲאַותֵּ  ל

 ְוָאִשיר ָכאן ְבָאְזֶניהָ 
יֶניהָ   .ַעד ֶשִתְפַקח ֶאת עֵּ

https://www.youtube.com/watch?v=MEJ5jgCaDhE
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May It Be  
Lyrics and Melody: Naomi Shemer 

 
There is still a white sail on the horizon 
opposite a heavy black cloud 
All that we ask for - may it be  
And if in the evening windows  
The light of the holiday candles flickers 
All that we seek - may it be  
 
May it be, may it be  
Please - may it be  
All that we seek - may it be.  
 
What is the sound that I hear  
The cry of the shofar and the sound of drums  
All that we ask for - may it be  
If only there can be heard within all this  
One prayer from my lips also  
All that we seek - may it be  
 
May it be...  
 
Within a small, shaded neighborhood  
Is a small house with a red roof  
All that we ask for, may it be  
This is the end of summer, the end of the path  
Allow them to return safely here  
All that we seek, may it be  
 
May it be...  
 
And if suddenly, rising from the darkness  
Over our heads, the light of a star shines  
All that we ask for, may it be  
Then grant tranquility and also grant strength  
To all those we love  
All that we seek, may it be  
 
May it be... 

 

 

 

יהיו ל  
רשמעמי נ : לחןומילים   

 

  עוד יש מפרש לבן באופק
  מול ענן שחור כבד
  .כל שנבקש לו יהי

  ואם בחלונות הערב
  אור נרות החג רועד

  .כל שנבקש לו יהי
 

  לו יהי, לו יהי
  לו יהי -אנא 

  .כל שנבקש לו יהי
 

  אם המבשר עומד בדלת
  תן מילה טובה בפיו

  כל שנבקש לו יהי
  אם נפשך למות שואלת

  מפריחה ומאסיף
  כל שנבקש לו יהי

 
  ...לו יהי, לו יהי

 
  מה קול ענות אני שומע

  קול שופר וקול תופים
  כל שנבקש לו יהי

  לו תישמע בתוך כל אלה
  מפי גם תפילה אחת

  כל שנבקש לו יהי
 

  .....לו יהי לו יהי
 

  בתוך שכונה קטנה מוצלת
  בית קט עם גג אדום

  .כל שנבקש לו יהי
  זה סוף הקיץ סוף הדרך

  תן להם לשוב הלום
  .כל שנבקש לו יהי

 
  ...לו יהי, לו יהי

 
  ואם פתאום יזרח מאופל

  על ראשנו אור כוכב
  .כל שנבקש לו יהי

  אז תן שלווה ותן גם כוח
  לכל אלה שנאהב
  .כל שנבקש לו יהי

 
 ...לו יהי, לו יהי

https://www.youtube.com/watch?v=cpp8XENcuBk
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Haleluya 
Lyrics: Shimrit Orr 
Melody: Kobi Oshrat 

 
Haleluya to the world,  
Haleluya - everyone will sing  
One word only  
and the heart is full of thanks  
And beats as well what a wonderful world. 
 
Haleluya with the song,  
Haleluya - for a day that shines  
For all that has been  
and for all that is about to happen. 
 
Haleluya to the world,  
Haleluya - everyone will sing  
And the big bells  
will be echo in a lot of notes  
And together with us they will say – haleluya. 
 
Haleluya for everything,  
Haleluya - yesterday and tomorrow  
Haleluya hand in hand  
and sing in one heart – haleluya. 

ללויהה  
שמרית אור :מילים  

ושרתובי אק : לחן  
 

  ,הללויה לעולם
  הללויה ישירו כולם
  במילה אחת בודדה

  הלב מלא בהמון תודה
  .איזה עולם נפלא -והולם גם הוא 

 
  ,הללויה עם השיר

  ,הללויה על יום שמאיר
  ,הללויה על מה שהיה

  - ומה שעוד לא היה
  .הללויה

 
  הללויה לעולם

  הללויה ישירו כולם
  והענבלים הגדולים

  יהדהדו בהמון צלילים
  .ואתנו הם יאמרו, הללויה

 
  ...הללויה עם השיר

 
  הללויה על הכל

  הללו על מחר ואתמול
  הללויה, ותנו יד ביד

  - ושירו מלב אחד
 הללויה.

https://www.youtube.com/watch?v=byRwAYT5GZg
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I was born For Peace 
Lyrics and Melody : Uzi Chitman 

 
I was born to the melodies 
and to the songs of all countries 
I was born to the language and the place too 
to the few and many who will give peace a hand. 
 
I was born for peace - let it arrive 
I was born for peace - let it come 
I was born for peace - let it appear 
I want, I want to be in it already. 
 
I was born to the dream 
and in it I see that peace will come 
I was born to the desire and the belief 
that it will come after thirty years. 
 
I was born for peace - let it arrive… 
 
I was born to a people two thousand years old. 
that have a land and it has a piece of heaven 
and it sees, watches the day unfold 
and it's a beautiful moment, moment of peace. 
 
I was born for peace - let it arrive… 

 

ולדתי לשלוםנ  
ןעוזי חיטמ :ולחן ילים מ  
 

  אני נולדתי אל המנגינות
  ואל השירים של כל המדינות

  נולדתי ללשון וגם למקום
  .למעט להמון שיושיט יד לשלום

 
  אני נולדתי לשלום שרק יגיע
  אני נולדתי לשלום שרק יבוא

  אני נולדתי לשלום שרק יופיע
  .אני רוצה אני רוצה להיות כבר בו

 
  אני נולדתי אל החלום

  ובו אני רואה שיבוא השלום
  נולדתי לרצון ולאמונה

  .שהנה הוא יבוא אחרי שלושים שנה
 

  ...אני נולדתי לשלום שרק יגיע
 

  נולדתי לאומה ולה שנים אלפיים
  שמורה לה אדמה ולה חלקת שמיים

  היא רואה צופה הנה עולה היוםו
  .והשעה יפה זוהי שעת שלום

 
 אני נולדתי לשלום שרק יגיע...

https://www.youtube.com/watch?v=3ivSCrzPYd4

