
  

מילים: ישי ריבומילים: ישי ריבו

לחן: ישי ריבו ומאור שושןלחן: ישי ריבו ומאור שושן

  

תשיב בי את הרוח, תוריד ממני את הגשםתשיב בי את הרוח, תוריד ממני את הגשם

היה לי ים זמן לנוח, התרגלתי קצת בעצםהיה לי ים זמן לנוח, התרגלתי קצת בעצם

ובמרחב הפתוח, רואים באופק את השמשובמרחב הפתוח, רואים באופק את השמש

אין ספק אני בטוח, בסוף עוד תתבהר הדרךאין ספק אני בטוח, בסוף עוד תתבהר הדרך

--

רק פתח לנורק פתח לנו

שערי אמונה, שערי הבנהשערי אמונה, שערי הבנה

שאין לנו מלך...שאין לנו מלך...

אלא אתה!אלא אתה!

סיבת הסיבות, עילת העילותסיבת הסיבות, עילת העילות

נורא תהילותנורא תהילות

ורק לך נאה להודות, על כל הימים וכל הלילותורק לך נאה להודות, על כל הימים וכל הלילות

  

יצאנו מתיבת הנח, אל מציאות אחרתיצאנו מתיבת הנח, אל מציאות אחרת

לפדות את אסירי הכח ולכודי הרשתלפדות את אסירי הכח ולכודי הרשת

גם לקבל את השחור לבן, עם כל צבעי הקשתגם לקבל את השחור לבן, עם כל צבעי הקשת

משנה אבות פרק ג׳, חביב אדם שנברא בצלםמשנה אבות פרק ג׳, חביב אדם שנברא בצלם

--

רק פתח לנורק פתח לנו

שערי הכלה, שערי התחלהשערי הכלה, שערי התחלה

כי אין לנו מלך...כי אין לנו מלך...

אלא אתה!אלא אתה!

סיבת הסיבות, עילת העילותסיבת הסיבות, עילת העילות

שומע תפילותשומע תפילות

ורק לך!ורק לך!

נאה להודות, על כל הימים וכל הלילותנאה להודות, על כל הימים וכל הלילות  

מה זה אומר לך שה' הוא המלך?
מה זה אומר שהוא אבא?

ומה קורה כשהמלך הוא גם האבא שלנו...?

סיבת הסיבותסיבת הסיבות
בסיעתא דשמיא

מתוך אבינו מלכנו, שאומרים בעשרת ימי תשובה

נּו  "ָאִבינּו ַמְלּכֵ

 ֵאין ָלנּו

 ֶמֶלְך
ה" א ָאּתָ ֶאּלָ

מתוך הגמרא במסכת תענית דך כה עמ ב

מסתבר שהמילים ששר ישי ריבו 
הן המילים שאנו אומרות 

בתפילה בעשרת ימי תשובה, 
וגם המילים שהתפלל רבי עקיבא 

לפני 2000 שנה, וזכה להוריד גשמים
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