
 (פזמון: הרב קוק) יוחאי בן אב"ימילים ולחן: /  יסוד כסא ה' בעולם
 
 / 3קאפו בסריג  /
 

Am                                  Dm7  
 חלום מתוך מי זאת עולה מן המדבר כמו  

m7E                               mA   )d2(admA 
 בצעדים קטנים היא מתעוררת  

Am                                  Dm7  
 מי האמין לשמועתנו הנה בא היום  

Em7                               Am   G 
 מן העפר היא קמה מתנערת  
 
 

Am                                  Dm7  
 שכחה את עברה ,מי היא לא ברור לה  

m7E                               mA   )d2(admA 
 גם עתידה עדיין לא זוהר  

Am                                  Dm7  
 מתוכה תהיא שומע ,ובין קולות הפחד  

Em7                               Am   G-Am 
 :קול חדש ישן שמבשר  
 
 

             F                C           4susE   E   add2 mA    mA 
 יסוד כסא השם בעולם,  השם בעולם, יסוד כסא  

             F                C             Bm7  7E     Am 
 השם אחד ושמו אחד! ,שכל חפצה הוא שיהיה  

             F                C           4susE   E   add2 mA    mA 
 יסוד כסא השם בעולם,  יסוד כסא השם בעולם,  

             F                C             Bm7  7E     F      Am 
 השם אחד ושמו אחד! ,שכל חפצה הוא שיהיה  
 
 

Am            Am7   Dm7  
 - מי אתַלכל  גליהסירי את המסכות   

Em7                                 Am    Bm7 
 האם את בית? או מקלט בטוח?  

mA        sus9A            A/D                A/F  
 ?או נכון לקרוא לך בת ?את נחשבת אמא  

sus7E          7E                 mA   G-mA 
 האם את חומר או אולי רק רוח?  
 

 פזמון:

             F                C           4susE   E   add2 mA    mA 
 יסוד כסא השם בעולם,  יסוד כסא השם בעולם,  

             F                C             Bm7  7E     Am 
 השם אחד ושמו אחד! ,שכל חפצה הוא שיהיה  

             F                C           4susE   E   add2 mA    mA 
 יסוד כסא השם בעולם,  יסוד כסא השם בעולם,  

             F                C             Bm7  7E      F    Am    
 השם אחד ושמו אחד! ,שכל חפצה הוא שיהיה  
 
 



 :מעבר

Am7  Dm7  Em7  Am-Bm7-E7  |   Am7  Dm7  Em7  Am   G-Am 
 

             F                C         4susE   E   add2 mA    mA 
 יסוד כסא השם בעולם,  יסוד כסא השם בעולם,  

             F                C         Bm7  7E     Am 
 השם אחד ושמו אחד! ,שכל חפצה הוא שיהיה  

             F                C         4susE   E   add2 mA    mA 
 יסוד כסא השם בעולם,  יסוד כסא השם בעולם,  

             F                C         Em7 
 ...השם אחד ,שכל חפצה הוא שיהיה  
 

        Cmaj7   Bm7          Am7      Gmaj7 
 עוד ילכו שוב לאורך עוד יצא צדקך כנוגה  

  F#m7b5    G          Am F#m7b5     Em   Em/D 
 ך י א   ו נ י ח ב י   במהרה ובנותייך   ובנייך  

   Fmaj7           Em              Dm7               C 
 שבעים שנים שבעים פנים בך חוץ ופניםאגודים   

       m7b5B          Edim7              mD  dim7Eb   sus7E  E 
 ! ם ו ל ש     יבוא     ך מ ו ר מ מ ו      את מציאות ואת חלום  
 

             F                C           4susE   E   add2 mA    mA 
 יסוד כסא השם בעולם,  יסוד כסא השם בעולם,  

             F                C             Bm7  7E     Am 
 השם אחד ושמו אחד! ,שכל חפצה הוא שיהיה  

             F                C           4susE   E   add2 mA    mA 
 יסוד כסא השם בעולם,  יסוד כסא השם בעולם,  

             F                C             Bm7  7E     Am 
 השם אחד ושמו אחד! ,שכל חפצה הוא שיהיה  
 

 סיום:

Am7  Dm7  Em7  Am-Bm7-E7  |   Am7  Dm7  Em7  Am        
 


