
(***E)עד היום 

 שילה בן-הוד
 

 
E   A                 E           E   A              E         'בית א 
 עד היום נשארת נאמן, ועד הסוף אתה פה לצידי
A                 B            E      A       E                          
 עד שתבוא אהלל אותך, ואז לנצח, כן אז לנצח

E      A             E            E       A           E  
 לאהבתך אין תאריך תפוגה, לא קיימת לחסדך מכסה

F#               B           E     A       E  
 אין מספיק מילים שאוכל לשיר, כי אתה עברת כל גבול

 
 

E                              A     פזמון  
      מעבר למחשבה שלי, מעבר לציפיה שלי,

                                                       (A)                                F#                            C#m 
      אתה עברת כל גבול, אתה עברת כל גבול

 
 

E   A          E             'בית ב 
 חדש אותי, חדש את ליבי,
E    A           E                            

 חדש את כל מה שאני מבין
E       A        E                         
 על חסדך, ועל כל טובך

F#           B               
 אני רוצה להתעמק

 
 

E                                A          גשר 
 אפשר להיות הרבה יותר קרוב

C#m                      A   
 ולהכיר אותך יותר לעומק

E                         A  
 אבא תן לי עוד מרוחך

B                
Capo1 - F עוד התגלות                                                                           ***השיר במקור בסולם 



(Eb)בונים מזבח 
 שילה בן-הוד

 
 

Cm       'בית א 
 אנחנו בונים מזבח, מקימים משכן,

Fm                   Ab       
 כן במקום הזה שמך יוכרז

Cm       
 לא יהיה פה, שווה לך

Fm                    Ab       
 היה מרכז חיינו, שם מקומך

Bb                Ab   גשר 
             הנה המזבח, הנה הקרבן

Cm           
             אנחנו מקדישים לך אותם

Bb                Ab           
             הנה המזבח, הנה הקרבן

Cm             
            אנחנו מקדישים לך אותם

 
 
 

Bb            Ab              Cm  פזמון  
      תן לאש ליפול על הקרבן, (כן עלינו)

Bb             Ab              Cm        
 תן לאש ליפול כי זה הזמן
Cm          Bb            Ab          
 מלכותך פורצת בעולם

Cm            Bb           Ab             
 ומתפשטת מאילת עד הגולן

 
 

Cm              Cm   'בית ב 
 ישרו לו מסילה הכריזו בבריאה

Cm                Cm           
 ישוע מתכונן, לחזור לקהילה

Cm           Cm        
 הכן אותנו, הו אבא טוב

Cm                    Cm           
 שנתקדש ונתרחץ בדם בנך

 
 
 



(Bb)אתה מולך 
 שילה בן-הוד

 
 

Gm           פזמון 
 אתה מולך עכשיו, אתה מחר תמלוך

Dm                      Cm                       
 אתה תמיד מלכת ואתה תמיד תמלוך

Gm                     
 אני מכתיר אותך, מכתיר באהבה

Dm                       Cm                
 אהבה שלעולם לא תיגמר

 
 

F                          Gm  'בית א 
              תן לי רק שניה אחת לשבת לרגליך,

Cm                      
             שם יותר טוב מאלף שנים בעולם

F                    Gm              
             לנצח אהיה אסיר תודה לפניך,

Cm                  
             כי כל הכבוד מגיע לך

F          Gm              
             כל יום חדש, חסדך חדש,

Cm                  
             הו דם יקר, הו שה תמים

Cm          F                     Gm        
             אני חופשי להלל, בלי שום הרשעה

 בית ב'
           אנחנו נסיכים ואתה הוא המלך,

           יורשי מלכות אלוהים
           יחד נמלוך, ביחד כאן בארץ,

           לך אנחנו מחכים
           כל יום במלכות מהללים אותך
           כל יום במלכות משתחווים לך

           רוקדים רוקדים סביב המלך
            רוקדים רוקדים ולא מפסיקים

 
 
 
 
 



(***E)תמיד תנצח 
 שילה בן-הוד

 
 

C#m  G#m  F#m       E  B  C#m   הקדמה 
G#7  F#m       E  B  C#m                

 
 
 

E                 C#m      'בית א 
 אלוהים תמיד תנצח,

C#m  G#m       F#m                       
 זאת הוכחת בכל דור ודור

E             C#m B              
 מלכים שקמו עליך,

F#m                    A                           
 לא לזמן רב הם נשארו עומדים

E             C#m                    
 אדון אתה יודע הכל,

C#m  G#m        F#m                  
 אין דבר נשגב יותר ממך

E             C#m B              
 בחכמה תכננת הכל

G#7                    A               
 מבראשית ועד היום

C#m  B          A                        פזמון 
           שום דבר לא יעמוד מול רצונך

C#m  B          A                                  
           שום דבר לא יעצור את תכניתך

E  B         A                            
           הניצחון הושג כבר בבנך

G#7            F#m                        
           וכל אשר נותר לי הוא לעמוד איתך

 
 

 בית א'
           אדון אתה יכול לעשות יותר

           מכל דבר שנבקש
           שום כאב, ושום מחלה,

           אינם עזים מדי מול כוחך
           כל צרה, כל בעיה,

           מול גדולתך נראית כל כך קטנה
           אז אני שם הכל לפניך,

           לך כורע ביראה
 

C#m                    F#m גשר 
                 אני מאמין שאתה שומע
E         B                    F#m            
                 אני מאמין שאתה רואה

C#m                    F#m           
                 אני מאמין שאתה פועל

B                      A                    
                 ואנחנו עוד נראה ישועה

 
Capo3 - G השיר במקור בסולם***   



(Eb)הימים האחרונים 
 שילה בן-הוד

 
 

G Fm Ab Cm     הקדמה/מעבר 
Cm G Ab Fm Cm                 

 

Cm          Gm   Fm    'בית א 
              הגענו לימים האחרונים,

C  Cm                Gm      Fm         
         כל הנבואות כבר מתגשמות

Cm              Bb      Eb          Ab         
        יום אחד עובר, והימים חולפים

 מהר
Cm            Gm      Ab       
        אלה הימים האחרונים

Cm          Gm           Fm        
        ליום ההוא כולנו מייחלים

C  Cm       Gm            Fm        
        נראה אותו חוזר בעננים

Eb             Ab          
         חוזר מביא שלום

Cm               Bb              
        ומממש את התקווה

Fm               Gm           Ab          
        חוזר כדי לשפוט את הבריאה

Bb     Eb             Bb      Ab  Cm     פזמון  
        אבא   עברו דורות שלמים, ואתה

Eb        Bb      Ab   Cm        
               אתה נשארת נאמן

Bb Cm               Bb        Eb  Ab        
 ישוע אני אוהב אותך כל כך

Fm          Bb      Ab       
 ומחכה לביאתך

 

 

 בית ב'
 זה הזמן עכשיו להתעורר
 זה הזמן עכשיו להתכונן

 זה הזמן עכשיו לצאת ולקבל אותו
 זה הזמן למלא את המנורות

 החתן יצא מחופתו
 הוא משתוקק לפגוש את כלתו

 אנחנו קול קורא כאן במדבר
 פנו לו דרך הנה האדון

Cm Gm Ab    גשר 
              ישוע חי והוא חוזר, הוא לא שכח את כלתו

Fm        Gm           Ab         
               ישוע חי והוא חוזר

 
  



 
(Eb)הנך יפה 

 שילה בן-הוד
 

 
Bb      Cm        Bb     Cm  'בית א 

 הנך יפה רעייתי, הנך יפה
Bb         Eb            Ab               
 עינייך יונים, מבעד לצמתך

Bb       Cm        Bb        Cm             
 כולך יפה רעייתי, ומום אין בך

Cm      Bb       Eb         Ab           
 מה יפו דודייך אחותי כלה

 
 

 בית ב'
 אני ישנה ולבי ער

 קול דודי דופק,
 פתחי לי אחותי רעייתי

 דודי ירד לגנו, אל ערוגות הבושם
 לרעות בגנים ללקוט שושנים

 
 

Bb Cm         Eb  Fm     גשר 
 אני לדודי ודודי לי

Bb      Eb       Fm            
 הרועה בשושנים

 
 

Cm    Bb         Eb   Ab           פזמון 
 שימני כחותם, שימני על לבך

Bb     Eb        Ab                     
 כה חזקה אהבתי אליך

Cm        Bb     Eb         Ab                      
 מים רבים לא יוכלו לכבות לי אותה

Bb    Eb    Ab                   
 אני אוהב הכל בך



 
(E)ישוע החתן 

 שילה בן-הוד
 

 
C#m     'בית א 

 חתונה תהיה ביום ההוא,
F#m                 

 נשלחו כבר הזמנות
G#m                     C#m                

 כל איש מכל עם ואומה הוזמן לחתונה
F#m                     C#m           

 אנחנו בני המלך מקודשים, מטוהרים
G#m                     C#m                  

 מתקרבים אל כס המלך
 
 

F#m   C#m           גשר 
 בוא נכין למלך את דרכו,
G#m                  C#m             

 נשיר לו שיר חדש ונהלל אותו
F#m              C#m            
 נקדמה פניו בתודה

G#m             C#m       
 ובזמירות נריע לו

 
 

B         A          פזמון 
 מלאכים רוקדים,

C#m                 
 מהללים סביב כס המלך

C#m    B       A               
 ישוע החתן, ואנחנו הכלה

C#m          B       E          A        
 וכל לשון מודה שהוא אדון

G#7                      A                
 בכל העולם הוא ימשול

 בית ב'
           השטן כבר מנוצח הוא מתחת לרגלינו

           אין לו כל שלטון כאן בארץ החיים
            מלך המלכים חוזר למשול

           כאן בארצו בגבורתו



 
(Eb)ילדיך רעבים 

 שילה בן-הוד
 

 
Cm Gm Ab פזמון 
 א ב א, אבא

Fm  Gm         Ab               
 ילדיך רעבים, ילדיך רעבים

 
 

Cm           Gm           Ab   'בית א  
 קרא לנו לשולחן, כי אז נרוץ ונבוא, נבוא אליך

Fm            Gm           Ab               
 קרא לנו לשולחן, כי אז נרוץ ונבוא

 
 

Gm             Ab                   'בית ב  
 ערכת לי שולחן, בכל הבלגן

Cm                   
 ערכת לי שולחן, באמצע חיי

Fm                   Gm                       Ab                             
 אמרת לי, בוא שב אכול ושתה, בוא שב אכול ונוח

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 



 
(C)דור דורשיו 

 שילה בן-הוד
 

G  C  F  Am   :הקדמה  
G F Am     

 
 

G         C      F    Am G        C   F        Am    'בית א 

        מי יעלה בהר אדוני? מי יקום במקום קדשו?

G              F        G      C      F       Am        
 מי יקרא בשם אדוני צבאות?

G      C        F      Am G      C         F      Am        
 מי יצום עד בוא החתן, מי יחזיק מעמד?

G         F      G     C          F        Am        
 מי ישמע את קול אדוני קורא ואומר

 
 

Am              G                   C   פזמון  
     "זהו דור דורשי מבקשי פני

                                                          (G)           C                F  
 שרים לי כל הכבוד, כל הכבוד"

 
 
 בית ב'

 נעלה בהר אדוני! נקום במקום קדשו!
 נקרא בשם אדוני צבאות!

 נצום עד בוא החתן, ונחזיק מעמד!
 נשמע את קול אדוני! קורא ואומר

 

G                    F          גשר 
 הפרוכת נקרעה ואנחנו מתקרבים
G                                  F                      

 מתקרבים אל תוך הקודש, ואל קודש הקודשים

 פזמון אחרון
         אנחנו דור דורשיו, מבקשי פניו
         שרים לו כל הכבוד, כל הכבוד

 

 



 
(E)קח הכל 

 שילה בן-הוד
 

 
E                       A              פזמון 

 קח הכל, אני נותן לך הכל
B    C#m                 A                     

 קח הכל, אני מחזיר לך
E              A                    

 את חיי ואת נפשי
B                       

 קח הכל
 

 
E                 A  'בית א 
 אין לי מה לתת,

B    C#m            A               
 אין לי מה לתת,

B              E                A             
 אין לי מה לתת, חוץ מהכל

 
 

E                        A           'בית ב 
 כי אתה, אתה כל מה שיש בי

B   C#m            A       
 ובך כל מה שאני צריך
E                 A                     

 כי אתה, כל מה שיש בי
B                         
 אז קח הכל

 
 
 
 



 
(E)תם ונשלם 

 שילה בן-הוד
 

 
E    'בית א  

        כולם כצאן, כולם תעו ואז אבדו
B                            E     
        איש לדרכו ייעד פניו

B         F#m  C#m             F#m              
       משועבדים לחטא, וכפופים למוות

B                       E                                   E    
       אך אלוהינו בחסדו הרב, לא השארנו אבודים

B     F#m  C#m                   F#m           
       שלח את בנו למות, כדי שנחייה

 
 

B          E             A      E           A   E            A     פזמון 
       תם ונשלם!   כוסה החוב!     עבדים היינו ועכשיו בני חורין!

E                    B        E     A   E         A   E               A            
 אנחנו לא נמות!   כי נחייה!    ונספר, נספר מעשי יה!

 
 

 בית ב'
 אין בכוחנו לשנות דבר, לא להוסיף לא להחסיר

 רק אחד יכול לסלוח, רק בקרבן אחד יש כוח
  אנו חיים כי את מתת על הצלב, לא שוכחים את המחיר

 שאתה שילמת במלואו, הלכת עד הסוף

 בית ג'
 שם על הצלב בנשמתך האחרונה,

  גופך רעד מכאבים,
 בקול שבור עם לב שלם

 מסרת נשמתך

 
 

A  B    C#m     G#m       F#m     גשר 
 "לרגע לא היססתי, אפילו כשכאב לי

A      B  C#m G#m          F#m           
 היה שווה הסבל, היה שווה המוות

A    B C#m   B       E        B           F#m           
 ראו כמה אהבתי, ראו מה שעשיתי עבורכם"

 פזמון ב
  "תם ונשלם כוסה החוב!,
 עבדים הייתם ועכשיו בני

 חורין
  אתם לא תמותו, כי אם תחיו,

 ותספרו, תספרו מעשי יה!



 


