שירי פסח
בואי הרוח
מתנת אהבה וחיבוק ב בידוד
מ " רקמ ה " תו כנית ה כשרה לליווי רוחני

שמחה רבה אביב הגיע

שאול אשאל ,שאול אשאל ארבע קושיות
שתה אשתה ,שתה אשתה ארבע כוסות.

שמחה רבה ,שמחה רבה,
אביב הגיע ,פסח בא!
שמחה רבה ,שמחה רבה,
אביב הגיע ,פסח בא!

שמחה רבה...

מילים :יפה בלהה
לחן :ידידיה אדמון

תפרו ,תפרו ,תפרו לי בגד עם כיסים.
מילאו ,מילאו ,מילאו כיסי באגוזים.
שמחה רבה...

וכוס גדולה ,וכוס גדולה אימי תביא
לאליה לאליהו הנביא.
שמחה רבה...
הלואי יבוא ,הלואי יבוא ,הלואי יסור
יראה אותי ,יראה אותי כל כך הדור

אל גינת אגוז
מילים :שיר השירים ו ,י"א

אֶ ל-גִּ נַּת אֱגֹוז י ַָּר ְד ִּתי
לִּראֹות ְב ִּאבֵּ י הַּ נָחַּ ל;
ְ
לִּראֹות הֲ פָ ְרחָ ה הַּ גֶפֶ ן,
ְ
הֵּ נֵּצּו הָ ִּרמֹּנִּ ים.
דֹודי נֵּצֵּ א הַּ ָשדֶ ה,
לְ כָה ִּ
נָלִּ ינָה בַּ כְ פָ ִּרים ,נ ְַּשכִּ ימָ ה לַּכְ ָר ִּמים.
נִּ ְראֶ ה ִּאם-פָ ְרחָ ה הַּ גֶפֶ ן,
ִּפתַּ ח הַּ ְסמָ דַּ ר.

ּובֹואי תֵּ ימָ ן,
ִּ
עּורי צָ פֹון
ִּ
יחי גַּנִּ י יִּזְ לּו ְב ָָׂמָ יו;
הָ ִּפ ִּ
דֹודי לְ גַּנֹו
ָיב ֹּא ִּ
ְוי ֹּאכַּל ְפ ִּרי ְמגָדָ יו.

משה בתיבה
מילים :קדיש יהודה סילמן
לחן :ניסים ניסימוב

דומם שטה תיבה קטנה
על היאור הזך,
ובתיבה משה הקטן,
ילד יפה ורך.
הס ,הגלים השובבים,
משה הקטן פה שט.
לא יטבע ,חיה יחיה
ילד זה הקט.

הא לחמא עניא
מילים :מתוך ההגדה של פסח
לחן :עממי

הא לחמא
הא לחמא עניא
די אכלו
אכלו אבהתנא
בארעא בארעא דמצריים
בארעא בארעא דמצריים
כל דיכפין ייתי וייכול
כל דיצריך ייתי ויפסח
השתא הכא
לשנה הבאה בארעא דישראל
השתא עבדי
לשנה הבאה
בני חורין.

מה נשתנה
מילים :מתוך ההגדה של פסח
לחן :עממי

מה נשתנה הלילה הזה
מכל הלילות
מכל הלילות
שבכל הלילות אנו אוכלין
חמץ ומצה ,חמץ ומצה
הלילה הזה ,הלילה הזה
כולו מצה.
שבכל הלילות
אנו אוכלין
שאר ירקות ,שאר ירקות
הלילה הזה ,הלילה הזה
כולו מרור.

שבכל הלילות
אין אנו מטבילין
אפילו פעם אחת ,אפילו
פעם אחת
הלילה הזה ,הלילה הזה
שתי פעמים.

שבכל הלילות
אנו אוכלין
בין יושבין ובין מסובין
בין יושבין ובין מסובין
הלילה הזה ,הלילה הזה
כולנו מסובין.

ארבעה אחים
מילים ולחן :נעמי שמר

ארבעת הבנים
ביום בהיר ונהדר
יצאו מתוך ההגדה
חכם ותם רשע גדול
וזה שלא ידע לשאול
חכם ותם רשע גדול
וזה שלא ידע לשאול
וכשארבעת האחים
יצאו לנוע בדרכים
מיד מכל ארבע רוחות
פרחים הגיעו וברכות
מיד מכל ארבע רוחות
פרחים הגיעו וברכות

פגש חכם בחכמה
אהב התם את התמימה
והרשע בתור אישה
תפס מרשעת איומה
והרשע בתור אישה
תפס מרשעת איומה
וזה שלא ידע לשאול
לקח את היפה מכל
שילב ידו בתוך ידה
וחזר איתה להגדה
שילב ידו בתוך ידה
וחזר איתה להגדה
לאן הובילו הדרכים?
היכן ארבעת האחים?
בשיר שלנו ידידי
אסור לשאול יותר מדי
בשיר שלנו ידידי
אסור לשאול יותר מדי.

והיא שעמדה
מילים :מן ההגדה של פסח
לחן :יונתן רזאל

והיא שעמדה לאבותינו,
והיא שעמדה לאבותינו ולנו,
שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו,
עמד עלינו לכלותנו.
והקדוש ברוך הוא מצילנו,
מצילנו ,מידם.
הקדוש ברוך הוא מצילנו,
מצילנו ,מידם.
שלא אחד בלבד
עמד עלינו לכלותנו ,לכלותנו.
והקדוש ברוך הוא מצילנו,
הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם.

מן המצר קראתי יה
מילים :תהילים קי"ח
לחן :עממי

אתי יָּה
ִּמן הַּ מֵּ צַּ ר קָ ָר ִּ
עָ נָנִּ י בַּ מֶ ְרחָ ב יָּה

פתחו לי שערי צדק
מילים :תהילים קי"ח
לחן :עממי

פתחו לי שערי צדק
אבוא בם אודה יה
פיתחו לי שערי צדק
אבוא בם אודה יה
זה ,זה השער
זה ,זה השער
השער לאדוני
צדיקים יבואו בו.

אלי אתה ואודך
מילים :תהלים קי"ח

רֹוממֶ ָך:
אֵּ לִּ י אַּ תָ ה וְאֹודֶ ָך אֱ ֹלהַּ י אֲ ְ

רֹוממֶ ָך:
אֵּ לִּ י אַּ תָ ה וְאֹודֶ ָך ,אֱ ֹלהַּ י אֲ ְ
הֹודּו לַּה' כִּ י טֹוב כִּ י לְ עֹולָם חַּ ְסּדֹו:
הֹודּו לַּה' כִּ י טֹוב כִּ י לְ עֹולָם חַּ ְסּדֹו:

אליהו הנביא
מילים ולחן :עממי

אֵ ִליָּהּו הַ נ ִָּביא
אֵ ִליָּהּו הַ ִת ְׁש ִבי
אֵ ִליָּהּו הַ גִ ְׁלעָּ ִדי
ִב ְׁמהֵ ָּרה יָּבֹוא אֵ לֵ ינּו
ִעם ָּמ ִשיחַ בֶּ ן ָּדוִד.

דיינו
מתוך ההגדה של פסח

אילו הוציאנו ממצרים...

די-דיינו ,די-דיינו ,די-דיינו ,דיינו דיינו דיינו

די-דיינו ,די-דיינו ,די-דיינו ,דיינו דיינו

קרב יום
מילים :ייני -פייטן ארץ ישראלי
מתוך ההגדה של פסח
לחן :עממי

קָ ֵּרב יֹום ,קָ ֵּרב יֹום
אֲ ֶשר הּוא ל ֹּא יֹום וְל ֹּא ַּל ְילָה
ָרם הֹודַּ ע ,הֹודַּ ע ,הֹודַּ ע
כִּ י לְ ָך יֹום אַּ ף לְ ָך ַּל ְילָה.
שֹומ ִּרים הַּ ְפקֵּ ד ,הַּ ְפקֵּ ד לְ ִּע ְירָך
ְ
כָל הַּ יֹום וְכָל הַּ ַּל ְילָה
תָ ִּאיר ,תָ ִּאיר ,תָ ִּאיר ,תָ ִּאיר
כְ אֹור יֹום חֶ ְשכַּ ת ַּל ְילָה.

חד גדיא
מן ההגדה של פסח

חַּ ד ג ְַּדיָא ,חַּ ד ג ְַּדיָא ִּּדזְ בַּ ן אַּ בָ א ִּב ְת ֵּרי זּוזֵּי .חַּ ד ג ְַּדיָא ,חַּ ד ג ְַּדיָא
ַּו ֲאתָ א שּונְ ָרא ,וְאָ כְ לָה לְ ג ְַּדיָאִּּ ,דזְ בַּ ן אַּ בָ א ִּב ְת ֵּרי זּוזֵּי .חַּ ד
ג ְַּדיָא ,חַּ ד ג ְַּדיָא
ָשְך לְ שּונְ ָראְּ ,דאָ כְ לָה לְ ג ְַּדיָאִּּ ,דזְ בַּ ן אַּ בָ א
ַּו ֲאתָ א כַּלְבָ אְ ,ונ ַּ
ִּב ְת ֵּרי זּוזֵּי .חַּ ד ג ְַּדיָא ,חַּ ד ג ְַּדיָא

ָשְך לְ שּונְ ָראְּ ,דאָ כְ לָה
חּוט ָרא ,ו ְִּהכָה לְ כַּלְבָ אְּ ,דנ ַּ
ַּו ֲאתָ א ְ
לְ ג ְַּדיָאִּּ ,דזְ בַּ ן אַּ בָ א ִּב ְת ֵּרי זּוזֵּי .חַּ ד ג ְַּדיָא ,חַּ ד ג ְַּדיָא
ָשְך
חּוט ָראְּ ,ד ִּהכָה לְ כַּלְבָ אְּ ,דנ ַּ
ְָׂ ַּרף לְ ְ
נּורא ,ו ָ
ַּו ֲאתָ א ָ
לְ שּונְ ָרא ְּ ,דאָ כְ לָה לְ ג ְַּדיָאִּּ ,דזְ בַּ ן אַּ בָ א ִּב ְת ֵּרי זּוזֵּי .חַּ ד ג ְַּדיָא ,חַּ ד
ג ְַּדיָא

חּוט ָראְּ ,ד ִּהכָה לְ כַּלְבָ א,
נּוראְּ ,ד ָָׂ ַּרף לְ ְ
ַּו ֲאתָ א מַּ יָאְ ,וכָבָ ה לְ ָ
ָשְך לְ שּונְ ָראְּ ,דאָ כְ לָה לְ ג ְַּדיָאִּּ ,דזְ בַּ ן אַּ בָ א ִּב ְת ֵּרי זּוזֵּי .חַּ ד
ְּדנ ַּ
ג ְַּדיָא ,חַּ ד ג ְַּדיָא

חּוט ָרא,
נּוראְּ ,ד ָָׂ ַּרף לְ ְ
ְשתָ ה לְ מַּ יָאְּ ,דכָבָ ה לְ ָ
תֹורא ,ו ָ
ַּואֲתָ א ָ
ָשְך לְ שּונְ ָראְּ ,דאָ כְ לָה לְ ג ְַּדיָאִּּ ,דזְ בַּ ן אַּ בָ א
ְּד ִּהכָה לְ כַּלְבָ אְּ ,דנ ַּ
ִּב ְת ֵּרי זּוזֵּי .חַּ ד ג ְַּדיָא ,חַּ ד ג ְַּדיָא
תֹוראְּ ,ד ָשתָ ה לְ מַּ יָאְּ ,דכָבָ ה
ְשחַּ ט לְ ָ
ַּו ֲאתָ א הַּ ּׁשֹוחֵּ ט ,ו ָ
ָשְך לְ שּונְ ָרא,
חּוט ָראְּ ,ד ִּהכָה לְ כַּלְבָ אְּ ,דנ ַּ
נּוראְּ ,ד ָָׂ ַּרף לְ ְ
לְ ָ
ְּדאָ כְ לָה לְ ג ְַּדיָאִּּ ,דזְ בַּ ן אַּ בָ א ִּב ְת ֵּרי זּוזֵּי .חַּ ד ג ְַּדיָא ,חַּ ד ג ְַּדיָא
תֹורא,
ְשחַּ ט לְ שֹוחֵּ טְּ ,ד ָשחַּ ט לְ ָ
ַּו ֲאתָ א מַּ לְ אַּ ְך הַּ מָ וֶת ,ו ָ
חּוט ָראְּ ,ד ִּהכָה
נּוראְּ ,ד ָָׂ ַּרף לְ ְ
ְּד ָשתָ ה לְ מַּ יָאְּ ,דכָבָ ה לְ ָ
ָשְך לְ שּונְ ָראְּ ,דאָ כְ לָה לְ ג ְַּדיָאִּּ ,דזְ בַּ ן אַּ בָ א ִּב ְת ֵּרי
לְ כַּלְבָ אְּ ,דנ ַּ
זּוזֵּי .חַּ ד ג ְַּדיָא ,חַּ ד ג ְַּדיָא
ְשחַּ ט לְ מַּ לְ אַּ ְך הַּ מָ וֶתְּ ,ד ָשחַּ ט
ַּו ֲאתָ א הַּ קָ דֹוש בָ רּוְך הּוא ,ו ָ
נּורא,
תֹוראְּ ,ד ָשתָ ה לְ מַּ יָאְּ ,דכָבָ ה לְ ָ
לְ שֹוחֵּ טְּ ,ד ָשחַּ ט לְ ָ
ָשְך לְ שּונְ ָראְּ ,דאָ כְ לָה
חּוט ָראְּ ,ד ִּהכָה לְ כַּלְבָ אְּ ,דנ ַּ
ְּד ָָׂ ַּרף לְ ְ
לְ ג ְַּדיָאִּּ ,דזְ בַּ ן אַּ בָ א ִּב ְת ֵּרי זּוזֵּי .חַּ ד ג ְַּדיָא ,חַּ ד ג ְַּדיָא

חד גדיא
מילים :נעמי שמר -תרגום מאיטלקית לשיר מההגדה של פסח
לחן :עממי איטלקי
גדי אחד ,גדי אחד קנה אבינו בשני זוזים
חד גדיא ,חד גדיא דזבין אבא בתרי זוזי
ובא החתול ואכל את הגדי שקנה לנו אבינו בשני זוזים
ובא הכלב ונשך את החתול שאכל את הגדי שקנה לנו אבינו בשני זוזים
גדי אחד ,גדי אחד ...
ובא המקל והכה את הכלב שנשך את החתול ,ובאה האש ושרפה את המקל שהכה את
הכלב
גדי אחד ,גדי אחד ...
ובאו המים וכיבו את כל האש ששרפה את האש ,ובא השור ושתה את כל המים שכיבו
את כל האש
גדי אחד ,גדי אחד ...
ובא השוחט ושחט את השור ששתה את כל המים ,ובא מלאך המוות ושחט את השוחט
ששחט את השור
גדי אחד ,גדי אחד ...
ובא ריבון עולם ושחט למלאך המוות ששחט את השוחט ,ששחט את השור ,ששתה את
כל המים ,שכיבו את כל האש ,ששרפה את המקל ,שהיכה את הכלב ,שנשך את
החתול ,שאכל את הגדי ,שקנה לנו אבינו בשני זוזים .
חד גדיא ,חד גדיא דזבין בתרי זוזי.

חי
מילים :אהוד מנור
לחן :אבי טולדנו

שמעו ,אחיי ,אני עוד חי
ושתי עיניי עוד נישאות לאור
רבים חוחיי ,אך גם פרחיי
ולפניי שנים רבות מספור
אני שואל ומתפלל
טוב שלא אבדה עוד התקווה

עובר מזמור מדור לדור
כמעיין מאז ועד עולם
אני שואל ומתפלל
טוב שלא אבדה עוד התקווה
חי ,חי ,חי ,כן ,אני עוד חי
זה השיר שסבא שר אתמול לאבא והיום אני
אני עוד חי ,חי ,חי ,עם ישראל חי
זה השיר שסבא שר אתמול לאבא והיום אני

מהפכה של שמחה
מילים ולחן :דורון מדלי

שמעתי שעושים פה מסיבה בלעדיי
אפ'חד לא עושה את זה יותר טוב
ממני
היי ,נשים את הצרות מאחוריי
אנ'לא הולך עד שכולכם מג'נונים
היי ,שמעתי שהתחלתם בלעדיי
אפ'חד לא עושה את זה יותר טוב
ממני
היי ,הראש כבר מסתובב כולם בהיי
לא נעצור עד שכולכם מג'נונים
להיט ,תרימו לי להיט
תרימו לוולה ,הקצב כאן עולה
להיט ,תרימו לי להיט
תרימו לוולה ,הקצב כאן עולה

אלוהים ,אלוהים
רק תשמור על הרוקדים
תחבק אוהבים
שתמיד נהיה שמחים
אלוהים אלוהים
רק תשמור על הרוקדים
תחבק אוהבים
שתמיד נהיה שמחים
מהפכה של שמחה
כי כולנו משפחה
ונרקוד בטירוף
כי הגיע זמן לעוף
מעכשיו רק שמחה
משקיעה ועד זריחה
השתגענו ,מודים
אם שותים כן רוקדים

חייל ,תרים לי ת'קהל
הם לא רוקדים בכלל
תרימו את היד
חייל ,תרים לי ת'קהל
הם לא רוקדים בכלל
תרימו את היד
מהפכה...

לשנה הבאה
מילים :מתוך ההגדה של פסח
לחן :עממי

לשנה הבאה בירושלים הבנויה

בשנה הבאה
מילים :אהוד מנור
לחן :נורית הירש

בשנה הבאה נשב על המרפסת
ונספור ציפורים נודדות.
ילדים בחופשה ישחקו תופסת
בין הבית לבין השדות.

ענבים אדומים יבשילו עד הערב
ויוגשו צוננים לשולחן.
ורוחות רדומים ישאו אל אם הדרך
עיתונים ישנים וענן.
עוד תראה ,עוד תראה...

בשנה הבאה נפרוש כפות ידיים
מול האור הניגר הלבן
אנפה לבנה תפרוש באור כנפיים
והשמש תזרח בתוכן.
עוד תראה ,עוד תראה
כמה טוב יהיה
בשנה ,בשנה הבאה.

עוד תראה ,עוד תראה...

מי ייתן וחג הפסח הזה שאנו חוגגים השנה
באופן כה שונה מאשר בשנים קודמות
יפתח שער חדש בליבנו
יוסיף אור זוהר לחיינו
בזכות החירות שהרגשנו ,בזכות הניגון ששרנו ,בזכות הביחד שיצרנו
למרות הצרה ,למרות החוסר ,למרות המחלה
בזכות האמונה והתקווה
נזכה כולנו בבריאות שלמה ,בחיבוק מקרוב
וביציאה ברגלים קלות אל האביב הפורח
אמן

www.haverut.org.il

