
  שבחי מעוז

 נעמי שמר

 

 נאה לשבח  לך, מעוז צור ישועתי

 הרחק הרחק ליד ביתי הפרדסים נתנו ריח 

 אבוא במנהרות ובמצדות ובמערות 

 ובנקרות צורים ובמחילות עפר 

 אי שם בלב הלילה דרוך וחרישי 

  .צופה בי מבקש נפשי

 

 מבצר עיקש וקישח , מעוז צור ישועתי

 עצי שקד ליד ביתי עומדים בלובן פורח 

 אבוא במנהרות ובמצדות ובמערות 

 ובנקרות צורים ובמחילות עפר 

 אי שם בלב הלילה דרוך וחרישי 

 מביט בי מבקש נפשי 

 

 קרב אין קץ ינצח ִב, מעוז צור ישועתי

  שלחאלי איילת אחותי חיוך עייף ְת

 נהרות ובמצדות ובמערות אבוא במ

 ובנקרות צורים ובמחילות עפר 

 אי שם בלב הלילה דרוך וחרישי 

 אורב לי מבקש נפשי 

 

 ואבוי לו מדובשי , אבוי לו מעוקצי

 אבוי למבקש נפשי 
 

 
 
 
 

 

 

Elogios de fortaleza 
Nomi Shemer 
 
¡Oh, fortaleza mía y bastión salvador! 
Digno eres de mis loores. 
Lejos, lejos, junto a mi casa los huertos  
emanaban olores. 
Vendré en los túneles, en los fortines y en 
cuevas,  
En las grutas y en los conductos de polvo 
Allí, en el corazón de la noche, alistado y 
sigiloso 
Me observa, pide por mi alma. 
 
¡Oh, fortaleza mía y bastión salvador! 
Fortín terco e inclemente 
Los almendros, junto mi casa,  
Se yerguen blancos en flor 
Vendré en los túneles, en los fortines y en las 
cuevas 
Y en las grutas y en los conductos de polvo 
Allí, en el corazón de la noche, alistado y 
sigiloso 
Me mira, pide por mi alma. 
 
¡Oh, fortaleza mía y bastión salvador! 
En una batalla sin fin triunfará 
Una gacela su sonrisa cansada  
me enviará 
Vendré en los túneles, en los fortines y en las 
cuevas 
Y en las grutas y en los conductos de polvo 
Allí, en el corazón de la noche, alistado y 
sigiloso 
Me acecha, pide por mi alma.  
 
Ni por las buenas ni por las malas... 
¡Pobre de aquel que pide por mi alma! 



 

 


