
שירי פסח

בואי הרוח

וחיבוק בבידוד מתנת אהבה 
י" רקמה"מ רוחנ י  ו ו תוכנית הכשרה ללי



שמחה רבה אביב הגיע
יפה בלהה: מילים

ידידיה אדמון: לחן

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

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

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

...שמחה רבה

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

...שמחה רבה

וכוס גדולה אימי תביא, וכוס גדולה
.לאליה לאליהו הנביא

...שמחה רבה

הלואי יסור, הלואי יבוא, הלואי יבוא
יראה אותי כל כך הדור, יראה אותי



אל גינת אגוז
א"י, שיר השירים ו: מילים

נַּת-ֶאל יגִּ ְדתִּ ֱאגֹוז ָירַּ

ל ָנחַּ י הַּ בֵּ ְראֹות ְבאִּ ;לִּ

ֶגֶפן ְראֹות ֲהָפְרָחה הַּ ,לִּ

נֵּצּו  יםהֵּ נִּ מֹּ .ָהרִּ

ָשֶדה א הַּ י נֵּצֵּ ,ְלָכה דֹודִּ

ים ְכָפרִּ יָנה בַּ ים, ָנלִּ יָמה לְַּכָרמִּ .נְַּשכִּ

ם ְרֶאה אִּ ֶגֶפן-נִּ ,ָפְרָחה הַּ

ר ְסָמדַּ ח הַּ תַּ .פִּ

יָמן י תֵּ י ָצפֹון ּובֹואִּ ,עּורִּ
י  נִּ י גַּ יחִּ ְזלּוָהפִּ ; ְבָָָׂמיויִּ

נֹו י ְלגַּ ָיבֹּא דֹודִּ
י ְמָגָדיו ל ְפרִּ ֹּאכַּ .ְוי



משה בתיבה
סילמןקדיש יהודה :מילים

ניסימובניסים :לחן

דומם שטה תיבה קטנה
,על היאור הזך

,ובתיבה משה הקטן
.ילד יפה ורך

,הגלים השובבים, הס
.משה הקטן פה שט

חיה יחיה, לא יטבע
.ילד זה הקט



עניאלחמאהא 
מתוך ההגדה של פסח: מילים

עממי: לחן

לחמאהא 
עניאלחמאהא 

די אכלו
אבהתנאאכלו

דמצרייםבארעאבארעא
דמצרייםבארעאבארעא

וייכולייתידיכפיןכל 
ויפסחייתידיצריךכל 

השתא הכא
דישראלבארעאלשנה הבאה 
השתא עבדי
לשנה הבאה

.בני חורין



מה נשתנה
מתוך ההגדה של פסח: מילים

עממי: לחן

מה נשתנה הלילה הזה
מכל הלילות
מכל הלילות

אוכליןשבכל הלילות אנו 
חמץ ומצה, חמץ ומצה
הלילה הזה, הלילה הזה

.כולו מצה

שבכל הלילות
אוכליןאנו 

שאר ירקות, שאר ירקות
הלילה הזה, הלילה הזה

.כולו מרור

שבכל הלילות
מטביליןאין אנו 

אפילו  , אפילו פעם אחת
פעם אחת

הלילה הזה, הלילה הזה
.שתי פעמים

שבכל הלילות
אוכליןאנו 
ובין מסוביןיושביןבין 
ובין מסוביןיושביןבין 

הלילה הזה, הלילה הזה
.כולנו מסובין



ארבעה אחים
נעמי שמר: מילים ולחן

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
מן ההגדה של פסח:מילים

רזאליונתן :לחן

,והיא שעמדה לאבותינו
,והיא שעמדה לאבותינו ולנו

,שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו
.עמד עלינו לכלותנו

,והקדוש ברוך הוא מצילנו
.מידם, מצילנו

,הקדוש ברוך הוא מצילנו
.מידם, מצילנו

שלא אחד בלבד
.לכלותנו, עמד עלינו לכלותנו

,והקדוש ברוך הוא מצילנו
.הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם



מן המצר קראתי יה
ח"תהילים קי: מילים

עממי: לחן

י ָיּה ר ָקָראתִּ צַּ מֵּ ן הַּ מִּ
ֶמְרָחב ָיּה י בַּ ָעָננִּ



פתחו לי שערי צדק
ח"תהילים קי:מילים

עממי: לחן

פתחו לי שערי צדק

אבוא בם אודה יה

פיתחו לי שערי צדק

אבוא בם אודה יה

זה השער, זה

זה השער, זה

השער לאדוני

.צדיקים יבואו בו



ואודךאלי אתה 

ח"תהלים קי: מילים

י לִּ ָתה אֵּ יְואֹוֶדךָ אַּ :ֲארֹוְמֶמךָ ֱאֹלהַּ

ָתה  י אַּ לִּ י, ְואֹוֶדךָ אֵּ :ֲארֹוְמֶמךָ ֱאֹלהַּ

ְסּדֹו' הֹודּו לַּה י ְלעֹוָלם חַּ י טֹוב כִּ :כִּ

ְסּדֹו' הֹודּו לַּה י ְלעֹוָלם חַּ י טֹוב כִּ :כִּ



אליהו הנביא
עממי: מילים ולחן

ֵאִליָּהּו ַהנִָּביא

ִבי ֵאִליָּהּו ַהִתשְׁ

ִדי עָּ ֵאִליָּהּו ַהִגלְׁ

ה יָּבֹוא ֵאֵלינּו ֵהרָּ ִבמְׁ

ִוד ן דָּ ִשיַח בֶּ .ִעם מָּ



דיינו
מתוך ההגדה של פסח

...אילו הוציאנו ממצרים

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

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



קרב יום
פייטן ארץ ישראלי-ייני: מילים

מתוך ההגדה של פסח  
עממי: לחן

ב יֹום ב יֹום, ָקרֵּ ָקרֵּ
ְיָלה ֹּא לַּ ֹּא יֹום ְול ֲאֶשר הּוא ל

ע ע, ָרם הֹודַּ ע, הֹודַּ הֹודַּ
ְיָלה ף ְלָך לַּ י ְלָך יֹום אַּ .כִּ

ד ְפקֵּ ים הַּ יְרָך, שֹוְמרִּ ד ְלעִּ ְפקֵּ הַּ
ְיָלה לַּ יֹום ְוָכל הַּ ָכל הַּ

יר יר, ָתאִּ יר, ָתאִּ יר, ָתאִּ ָתאִּ
ְיָלה ת לַּ .ְכאֹור יֹום ֶחְשכַּ



חד גדיא
מן ההגדה של פסח

ד ְדָיאחַּ ְדָיא , גַּ ד גַּ ןחַּ ְזבַּ יּדִּ י זּוזֵּ ְתרֵּ ָבא בִּ ְדָיא. אַּ ד גַּ ְדָיא, חַּ ד גַּ חַּ

ְדָיאְוָאְכָלה , שּוְנָראוֲַּאָתא ן, ְלגַּ ְזבַּ יּדִּ י זּוזֵּ ְתרֵּ ָבא בִּ ד  . אַּ חַּ
ְדָיא ְדָיא, גַּ ד גַּ חַּ

ְלָבאוֲַּאָתא  ְך ְלשּוְנָרא, כַּ ְדָיאְּדָאְכָלה, ְוָנשַּ ן, ְלגַּ ְזבַּ ָבא ּדִּ אַּ
י י זּוזֵּ ְתרֵּ ְדָיא. בִּ ד גַּ ְדָיא, חַּ ד גַּ חַּ

ָכה , חּוְטָראוֲַּאָתא  ְלָבאְוהִּ ְך, ְלכַּ ְּדָאְכָלה,  ְלשּוְנָראְּדָנשַּ
ְדָיא ן, ְלגַּ ְזבַּ יּדִּ י זּוזֵּ ְתרֵּ ָבא בִּ ְדָיא. אַּ ד גַּ ְדָיא, חַּ ד גַּ חַּ

ף , וֲַּאָתא נּוָרא ָכה, ְלחּוְטָראְוָָׂרַּ ְלָבאְּדהִּ ְך, ְלכַּ ְּדָנשַּ
ְדָיאְּדָאְכָלה ,ְלשּוְנָרא ן, ְלגַּ ְזבַּ יּדִּ י זּוזֵּ ְתרֵּ ָבא בִּ ְדָיא. אַּ ד גַּ ד  , חַּ חַּ

ְדָיא גַּ

ָיאוֲַּאָתא  ף, ְוָכָבה ְלנּוָרא, מַּ ָכה, ְלחּוְטָראְּדָָׂרַּ ְלָבאְּדהִּ ,  ְלכַּ
ְך ְדָיאְּדָאְכָלה,  ְלשּוְנָראְּדָנשַּ ן, ְלגַּ ְזבַּ יּדִּ י זּוזֵּ ְתרֵּ ָבא בִּ ד  . אַּ חַּ
ְדָיא ְדָיא, גַּ ד גַּ חַּ

ָיאְוָשָתה , תֹוָראוֲַּאָתא  ף, ְלנּוָראְּדָכָבה, ְלמַּ ,  ְלחּוְטָראְּדָָׂרַּ
ָכה ְלָבאְּדהִּ ְך, ְלכַּ ְדָיאְּדָאְכָלה,  ְלשּוְנָראְּדָנשַּ ן, ְלגַּ ְזבַּ ָבא  ּדִּ אַּ

י י זּוזֵּ ְתרֵּ ְדָיא. בִּ ד גַּ ְדָיא, חַּ ד גַּ חַּ

ט ּׁשֹוחֵּ ט , וֲַּאָתא הַּ ָיאְּדָשָתה, ְלתֹוָראְוָשחַּ ְּדָכָבה, ְלמַּ
ף, ְלנּוָרא ָכה, ְלחּוְטָראְּדָָׂרַּ ְלָבאְּדהִּ ְך, ְלכַּ ,   ְלשּוְנָראְּדָנשַּ

ְדָיאְּדָאְכָלה ן, ְלגַּ ְזבַּ יּדִּ י זּוזֵּ ְתרֵּ ָבא בִּ ְדָיא. אַּ ד גַּ ְדָיא, חַּ ד גַּ חַּ

ְך  ְלאַּ ָמֶותוֲַּאָתא מַּ ט, הַּ ט ְלשֹוחֵּ ט, ְוָשחַּ ,  ְלתֹוָראְּדָשחַּ
ָיאְּדָשָתה ף, ְלנּוָראְּדָכָבה, ְלמַּ ָכה, ְלחּוְטָראְּדָָׂרַּ ְּדהִּ
ְלָבא ְך, ְלכַּ ְדָיאְּדָאְכָלה,  ְלשּוְנָראְּדָנשַּ ן, ְלגַּ ְזבַּ י  ּדִּ ְתרֵּ ָבא בִּ אַּ

י ְדָיא. זּוזֵּ ד גַּ ְדָיא, חַּ ד גַּ חַּ

ָקדֹוש ָברּוְך הּוא ְך , וֲַּאָתא הַּ ְלאַּ ט ְלמַּ ָמֶותְוָשחַּ ט, הַּ ְּדָשחַּ
ט ט, ְלשֹוחֵּ ָיאְּדָשָתה, ְלתֹוָראְּדָשחַּ ,  ְלנּוָראְּדָכָבה, ְלמַּ
ף ָכה, ְלחּוְטָראְּדָָׂרַּ ְלָבאְּדהִּ ְך, ְלכַּ ְּדָאְכָלה,  ְלשּוְנָראְּדָנשַּ
ְדָיא ן, ְלגַּ ְזבַּ יּדִּ י זּוזֵּ ְתרֵּ ָבא בִּ ְדָיא. אַּ ד גַּ ְדָיא, חַּ ד גַּ חַּ



גדיאחד
פסחשלמההגדהלשירמאיטלקיתתרגום-שמרנעמי:מילים

איטלקיעממי:לחן

זוזיםבשניאבינוקנהאחדגדי,אחדגדי
זוזיבתריאבאדזביןגדיאחד,גדיאחד
זוזיםבשניאבינולנושקנההגדיאתואכלהחתולובא
זוזיםבשניאבינולנושקנההגדיאתשאכלהחתולאתונשךהכלבובא
...אחדגדי,אחדגדי
אתשהכההמקלאתושרפההאשובאה,החתולאתשנשךהכלבאתוהכההמקלובא

הכלב
...אחדגדי,אחדגדי

שכיבוהמיםכלאתושתההשורובא,האשאתששרפההאשכלאתוכיבוהמיםובאו
האשכלאת
...אחדגדי,אחדגדי
השוחטאתושחטהמוותמלאךובא,המיםכלאתששתההשוראתושחטהשוחטובא

השוראתששחט
...אחדגדי,אחדגדי
אתששתה,השוראתששחט,השוחטאתששחטהמוותלמלאךושחטעולםריבוןובא
אתשנשך,הכלבאתשהיכה,המקלאתששרפה,האשכלאתשכיבו,המיםכל

.זוזיםבשניאבינולנושקנה,הגדיאתשאכל,החתול

.זוזיבתרידזביןגדיאחד,גדיאחד



חי
אהוד מנור: מילים

טולדנואבי : לחן

אני עוד חי, אחיי, שמעו
ושתי עיניי עוד נישאות לאור

אך גם פרחיי, רבים חוחיי
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

אני עוד חי, כן, חי, חי, חי
זה השיר שסבא שר אתמול לאבא והיום אני

עם ישראל חי, חי, חי, עוד חיאני
זה השיר שסבא שר אתמול לאבא והיום אני



מהפכה של שמחה
דורון מדלי:מילים ולחן

שמעתי שעושים פה מסיבה בלעדיי
לא עושה את זה יותר טוב חד'אפ

ממני
נשים את הצרות מאחוריי, היי
נונים'הולך עד שכולכם מגלא'אנ

שמעתי שהתחלתם בלעדיי, היי
לא עושה את זה יותר טוב חד'אפ

ממני
הראש כבר מסתובב כולם בהיי, היי

נונים'לא נעצור עד שכולכם מג

תרימו לי להיט,להיט 
הקצב כאן עולה, לוולהתרימו 
תרימו לי להיט,להיט 

הקצב כאן עולה, לוולהתרימו 

מהפכה של שמחה
כי כולנו משפחה

ונרקוד בטירוף
כי הגיע זמן לעוף

מעכשיו רק שמחה
משקיעה ועד זריחה

מודים, השתגענו
אם שותים כן רוקדים

...מהפכה

קהל'תתרים לי , חייל
הם לא רוקדים בכלל

תרימו את היד
קהל'תתרים לי , חייל

הם לא רוקדים בכלל
תרימו את היד

אלוהים, אלוהים
רק תשמור על הרוקדים

תחבק אוהבים
שתמיד נהיה שמחים

אלוהיםאלוהים 
רק תשמור על הרוקדים

תחבק אוהבים
שתמיד נהיה שמחים



לשנה הבאה
של פסחמתוך ההגדה : מילים

עממי: לחן

לשנה הבאה בירושלים הבנויה



בשנה הבאה
אהוד מנור: מילים

נורית הירש: לחן

בשנה הבאה נשב על המרפסת
.ונספור ציפורים נודדות

ילדים בחופשה ישחקו תופסת
.בין הבית לבין השדות

עוד תראה, עוד תראה
כמה טוב יהיה

.בשנה הבאה, בשנה

ענבים אדומים יבשילו עד הערב
.ויוגשו צוננים לשולחן

אל אם הדרךישאוורוחות רדומים 
.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



מי ייתן וחג הפסח הזה שאנו חוגגים השנה
באופן כה שונה מאשר בשנים קודמות

יפתח שער חדש בליבנו
יוסיף אור זוהר לחיינו

שיצרנוהביחדבזכות , בזכות הניגון ששרנו, בזכות החירות שהרגשנו
למרות המחלה, למרות החוסר, למרות הצרה

בזכות האמונה והתקווה

בחיבוק מקרוב, נזכה כולנו בבריאות שלמה
וביציאה ברגלים קלות אל האביב הפורח

אמן

www.haverut.org.il


