
יומו השביעי של חג הפסח נחשב כ-"יום טוב" וכ-"מקרא קודש", האסור במלאכה, ממש כיומו הראשון של 
החג. בניגוד לשמיני עצרת המצוין בסיומו של חג הסוכות, שביעי של פסח אינו חג העומד בפני עצמו ולכן לא 
נוהגים לברך בו את ברכת "שהחיינו" בהדלקת הנרות ובקידוש. התורה אינה קושרת את היום הזה למאורע 
כל שהוא הקשור ביציאת מצרים, אולם כבר במדרשי ההלכה והאגדה הקדומים של תקופת חז"ל, נקשר יום 
זה במאורע של חציית הים – אקורד הסיום של יציאת מצרים. בעקבות מסורת זו נקבעו פרשת חציית הים 
ושירת הים כקריאה בתורה לבוקר החג. מאוחר יותר יוסדו מנהגים נוספים לציון החג כדוגמת קריאת השירה 
על חוף הים ותיקון מיוחד לליל החג שהונהג על ידי מקובלי צפת. בבוקר החג נוהגות קהילות אשכנז לשלב 
העומר  ספירת  של  הראשון  השבוע  את  משלימים  פסח  של  שביעי  במוצאי  ה-"יזכור".  סדר  את  בתפילה 

וחוגגים את המימונה.

שמחת החג ותיקון ליל שביעי של פסח

ברוב המקומות שנזכר בתורה הציווי על יום טוב ראשון של פסח, נסמך לו גם זכר ליציאת מצרים; 
זכר לנס שהיה באותו  ואולם לציווי לחוג בקדושה את שביעי של פסח, לא נסמך בשום מקום 
היום, נס הים. וכן כשהתורה מספרת על הנס עצמו, בפרשת "בשלח", אין שם שום זכר ליום שבו 
היה הנס, וגם אין שם זכר לחג זה. אכן, כבר נזכר במקום אחר שלא ִנתן חג לישראל לזכר מפלת 
אויבינו אלא על הישועה שנעשתה לישראל בלבד. שאין הקדוש ברוך הוא שמח במפלתם של 
רשעים, ואף ישראל אין עושים להם שמחה על כך. לפיכך נאמרה להם לישראל מצַות יום טוב 
אחרון של פסח לפני שידעו שביום זה עתידים המצרים לטבוע בים, ולפיכך מעלימה התורה גם 

אחרי כן את הקשר שבין קדושת חג זה עם קריעת ים סוף...

ועיקר השמחה שישראל שמחים ביום זה, הוא על השירה שמשה ובני ישראל אמרו באותו היום 
ברוח הּקֹדש, וזכו ששירתם נקבעה בתורה לעולמי עד, והקדוש ברוך הוא וכל פמליותיו הקשיבו 

לשירתם....

נהגו ישראל קדושים שהם ערים כל ליל שביעי של פסח או רוב הלילה, ועוסקים בתורה. וחורזים 
מתורה לנביאים, ומנביאים לכתובים; תורה שבכתב עם תורה שבעל פה; ומשלימים בדברי ספר 

הזוהר בעניין קריעת ים סוף.

הרב אליהו כי טוב, ספר התודעה

ניסן תש״ף - אפריל 2020

מסכת חג לשביעי של פסח
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חציית הים ושירתם של משה, מרים ובני ישראל

י ָגאֹה  יָרה ַליהָוה ִכּ יָרה ַהזֹּאת ַליהָוה ַויֹּאְמרּו ֵלאמֹר ָאִשׁ ָרֵאל ֶאת ַהִשּׁ ה ּוְבֵני ִיְשׂ יר מֶֹשׁ ָאז ָיִשׁ

ָאה סּוס ְורְֹכבֹו ָרָמה ַבָיּם. ָעִזּי ְוִזְמָרת ָיּה ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהּו ֱאלֵֹהי ָאִבי  ָגּ

יו  ִלָשׁ ָשׁ ּוִמְבַחר  ַבָיּם  ָיָרה  ְוֵחילֹו  ְרעֹה  ַפּ בֹת  ַמְרְכּ מֹו.  ְשׁ ְיהָוה  ִמְלָחָמה  ִאיׁש  ְיהָוה  ַוֲארְֹמֶמְנהּו. 

ַח ְיִמיְנָך ְיהָוה  כֹּ ִרי ַבּ מֹו ָאֶבן. ְיִמיְנָך ְיהָוה ֶנְאָדּ הֹמֹת ְיַכְסֻימּו ָיְרדּו ִבְמצֹולֹת ְכּ עּו ְבַים סּוף. ְתּ ֻטְבּ

יָך ֶנֶעְרמּו ַמִים  ׁש. ּוְברּוַח ַאֶפּ ַקּ ח ֲחרְֹנָך יֹאְכֵלמֹו ַכּ ַלּ ַשׁ ֲהרֹס ָקֶמיָך ְתּ אֹוְנָך ַתּ ְרַעץ אֹוֵיב. ּוְברֹב ְגּ ִתּ

י  ְמָלֵאמֹו ַנְפִשׁ ָלל ִתּ ק ָשׁ יג ֲאַחֵלּ ׂ ף ַאִשּ ֶלב ָים. ָאַמר אֹוֵיב ֶאְרדֹּ בּו ְכמֹו ֵנד נְֹזִלים ָקְפאּו ְתהֹמֹת ְבּ ִנְצּ

יִרים. ִמי ָכמָֹכה  ַמִים ַאִדּ ְבּ עֹוֶפֶרת  ַכּ מֹו ָים ָצֲללּו  ָסּ ִכּ ְפָתּ ְברּוֲחָך  ָנַשׁ ָיִדי.   מֹו  י ּתֹוִריֵשׁ ָאִריק ַחְרִבּ

ָאֶרץ.  ְבָלֵעמֹו  ִתּ ְיִמיְנָך  ָנִטיָת  ֶפֶלא.  ה  ֹעֵשׂ ת  ְתִהלֹּ נֹוָרא  ֶדׁש  קֹּ ַבּ ר  ֶנְאָדּ מָֹכה  ָכּ ִמי  ְיהָוה  ֵאִלם  ָבּ

ֵבי  יְֹשׁ זּון ִחיל ָאַחז  ִיְרָגּ ים  ַעִמּ ְמעּו  ָשׁ ָך.  ָקְדֶשׁ ְנֵוה  ְבָעְזָּך ֶאל  ֵנַהְלָתּ  ָאְלָתּ  ָגּ זּו  ָך ַעם  ְבַחְסְדּ ָנִחיָת 

ֲעֵליֶהם  ל  פֹּ ִתּ ְכָנַען.  ֵבי  יְֹשׁ ל  כֹּ ָנמֹגּו  ָרַעד  יֹאֲחֵזמֹו  ֵאיֵלי מֹוָאב  ַאּלּוֵפי ֱאדֹום  ִנְבֲהלּו  ָאז  ת.  ָלֶשׁ ְפּ

ִבֵאמֹו  ְתּ ָקִניָת.  זּו  ַיֲעבֹר ַעם  ָך ְיהָוה ַעד  ַעְמּ ַיֲעבֹר  ָאֶבן ַעד  ָכּ מּו  ִיְדּ ְזרֹוֲעָך  ְגדֹל  ִבּ ָוַפַחד  ֵאיָמָתה 

ָדׁש ֲאדָֹני ּכֹוְננּו ָיֶדיָך. ְיהָוה ִיְמלְֹך ְלעָֹלם  ַעְלָתּ ְיהָוה ִמְקּ ָך ָפּ ְבְתּ ַהר ַנֲחָלְתָך ָמכֹון ְלִשׁ ֵעמֹו ְבּ ְוִתָטּ

ָוֶעד.

...

ים ּוִבְמחֹלֹת:  ֻתּפִ ים ַאֲחֶריָה ּבְ ׁשִ ֶצאןָ ָכל ַהּנָ ָיָדּה ַוּתֵ ִביָאה ֲאחֹות ַאֲהרֹן ֶאת ַהּתֹף ּבְ ח ִמְרָים ַהּנְ ּקַ ַוּתִ

ָאה סּוס ְורְֹכבֹו ָרָמה ַבָּים. י ָגאֹה ּגָ ירּו ַליהָֹוה ּכִ ַען ָלֶהם ִמְרָים: ׁשִ ַוּתַ

שמות טו א-יד

ית ַיֲעקֹב ֵמַעם לֵֹעז ְצָרִים ּבֵ ָרֵאל ִמּמִ ֵצאת ִיׂשְ ּבְ

לֹוָתיו. ָרֵאל ַמְמׁשְ ָהְיָתה ְיהּוָדה ְלָקְדׁשֹו ִיׂשְ

ן ִיּסֹב ְלָאחֹור, ַהָּים ָרָאה ַוָּינֹס ַהַּיְרּדֵ

ְבֵני צֹאן. ָבעֹות ּכִ ֶהָהִרים ָרְקדּו ְכֵאיִלים ּגְ

ּסֹב ְלָאחֹור ? ן ּתִ י ָתנּוס ַהַּיְרּדֵ ָך ַהָּים ּכִ ַמה ּלְ

ְבֵני צֹאן ? ָבעֹות ּכִ ְרְקדּו ְכֵאיִלים ּגְ ֶהָהִרים ּתִ

ְפֵני ֱאלֹוּהַ ַיֲעקֹב, ְפֵני ָאדֹון חּוִלי ָאֶרץ ִמּלִ ִמּלִ

ִמיׁש ְלַמְעְינֹו ָמִים. ַההְֹפִכי ַהּצּור ֲאַגם ָמִים ַחּלָ

תהילים קי"ד, מתוך תפילת ההלל
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מאמרי חז"ל על חציית הים 

אמר רבי מאיר: כשעמדו ישראל על הים היו שבטים מנצחים זה עם זה. זה אומר אני יורד תחלה 
לים; וזה אומר אני יורד תחלה לים. קפץ שבטו של בנימין וירד לים תחילה, והיו שרי יהודה רוגמים 
אותם... אמר לו רבי יהודה: לא כך היה מעשה אלא זה אומר אין אני יורד תחילה לים; וזה אומר אין 
אני יורד תחילה לים. קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים... באותה שעה היה משה מאריך בתפלה אמר 
לו הקדוש ברוך הוא ידידיי טובעים בים ואתה מאריך בתפלה לפני ?!? אמר לפניו: ריבונו של עולם 

ומה בידי לעשות ? אמר לו: "דבר אל בני ישראל ויסעו..." )שמות, 

תלמוד בבלי, סוטה לו ע"ב-לז ע"א

חג בימי קורונה
המדרש על נחשון בן עמינדב, שקפץ למים הסוערים של הים, ורק לאחר קפיצתו נבקע הים, הוביל 
ליצירת הביטויים העבריים: "מעשה נחשוני" ו-"קפיצה נחשונית", המציינים מעשה חלוצי, פורץ דרך 
ואמיץ. הזמינו את בני המשפחה להציע דוגמאות למעשים נחשוניים מההיסטוריה היהודית והכלל 
הקשורים  האחרונה  מהתקופה  נחשוניים  למעשים  דוגמאות  להציע  עצמכם  את  ואתגרו  אנושית, 

במשבר הקורונה בארץ ובעולם.

... לפי שאין הקב"ה שמח במפלתן של רשעים; ואמר רבי יוחנן מאי דכתיב:” ולא קרב זה אל זה כל 
הלילה" )שמות יד כ(? בקשו מלאכי השרת לומר שירה. אמר הקדוש ברוך הוא: מעשה ידי טובעין 

בים ואתם אומרים שירה ?!?

תלמוד בבלי, מגילה י ע"ב

"ושמחת בחגך" )דברים טז יד( - אתה מוצא שלש שמחות כתיב בחג )הסוכות(, ואלו: "ושמחת 

בחגך" )שם(, "והיית אך שמח" )שם טו(, "ושמחתם לפני ה' אלהיכם שבעת ימים" 
)ויקרא כג מ(. אבל בפסח אין את מוצא שכתוב בו אפילו שמחה אחת; ולמה? אלא אתה מוצא 

שבפסח התבואה נידונה ואין אדם יודע אם עושה היא השנה אם אינה עושה, לפיכך אין כתוב שם 
שמחה. דבר אחר: למה אין כתיב שם שמחה ? בשביל שמתו בו המצריים. וכן את מוצא כל שבעת 
ימי החג )סוכות( אנו קורין בהן את ההלל, אבל בפסח אין אנו קורין בהן את ההלל אלא ביום טוב 

הראשון ולילו. למה? כפי שאמר שמואל: "בנפול אויביך אל תשמח" )משלי כד יז(.

פסיקתא דרב כהנא, כ"ט

חג בימי קורונה
אלו דוגמאות מימי משבר הקורונה אפשר לתת לרעיון של "בנפל אויבך אל תשמח" ולרעיון שכל בני 

האדם נבראו בצלם אלהים.
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ה נֶֶהְפכוּ ְמצוִּלים ׁשָ יֹום ְלַיּבָ

חוּ ְגאוִּלים: ּבְ ה ׁשִ יָרה ֲחָדׁשָ ׁשִ

ת ֲענִָמית ַתְרִמית ַרְגֵלי ּבַ ְעּתָ ּבְ ִהְטּבַ

נְָּעִלים. ית ָיפוּ ּבַ וַּפֲעֵמי ׁשוַּלּמִ

חוּ ְגאוִּלים: ּבְ ה ׁשִ יָרה ֲחָדׁשָ ׁשִ

...

ָאִרים ׁשְ ִרים ַעל ַהנִּ ן ּתָ ָגַלי ּכֵ ּדְ

ּבֳִלים. ט ׁשִ ְמַלּקֵ ט ִנְפָזִרים ּכִ וְּתַלּקֵ

חוּ ְגאוִּלים: ּבְ ה ׁשִ יָרה ֲחָדׁשָ ׁשִ

...

ּה ּה ְוַאל ּתֹוִסיף ְלָגְרׁשָ ׁשָ ִנית ְלַקּדְ ְוׁשוּב ׁשֵ

ָלִלים. ּה ְונָסוּ ַהּצְ ְמׁשָ ְוַהֲעֵלה אֹור ׁשִ

חוּ ְגאוִּלים: ּבְ ה ׁשִ יָרה ֲחָדׁשָ ׁשִ

מוָּך יָרה ִקּדְ ׁשִ ְיִדיִדים רֹוְממוָּך ּבְ

ֵאִלים. ִמי ָכמֹוָכה יי ּבָ

חוּ ְגאוִּלים: ּבְ ה ׁשִ יָרה ֲחָדׁשָ ׁשִ

מתוך הפיוט "יום ליבשה" מאת רבי יהודה הלוי, המושר בשביעי של פסח

מתוך פיוטי החג המזכירים את קריעת הים

קֹום ָעֵלינּו ָמה ַמֲעלֹות טֹובֹות ַלָמּ ַכּ

. ּו נ י ֵי ַדּ ָפִטים,      ֶהם ְשׁ ה ָבּ ְצַרִים ְולֹא ָעָשׂ  ִאלּו הֹוִציָאנּו ִמִמּ

. ּו נ י ֵי ַדּ ה ֵבאלֵֹהיֶהם,      ָפִטים, ְולֹא ָעָשׂ ֶהם ְשׁ ה ָבּ  ִאלּו ָעָשׂ

. ּו נ י ֵי ַדּ  ִאלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם, ְולֹא ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָיּם,     

. ּו נ י ֵי ַדּ ָחָרָבה,     תֹוכֹו ֶבּ  ִאלּו ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָיּם, ְולֹא ֶהֱעִביָרנּו ְבּ

. ּו נ י ֵי ַדּ תֹוכֹו,     ע ָצֵרנּו ְבּ ַקּ ָחָרָבה, ְולֹא ִשׁ תֹוכֹו ֶבּ  ִאלּו ֶהֱעִביָרנּו ְבּ

. ּו נ י ֵי ַדּ ָנה,    ִעים ָשׁ ר ַאְרָבּ ְדָבּ ִמּ נּו ַבּ ק ָצְרֵכּ תֹוכֹו, ְולֹא ִסֵפּ ַקע ָצֵרנּו ְבּ  ִאלּו ִשׁ

מתוך הפיוט "דיינו" המושר בליל הסדר
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מחצית ים סוף לחציית הים של הדורות האחרונים

בתרבות  ומרכזי  חשוב  מקום  החירות  ולחג  ממצרים  היציאה  לזיכרון  הוענק  הציונות  בתולדות 
העברית המתחדשת. כינויה של אונית המעפילים המפורסמת ביותר בשם העברי "יציאת אירופה 
תש"ז" ובשם הלועזי "אקסודוס" היא ביטוי אחד מני רבים לעניין זה. כך גם דבריו הבאים של דוד 
בן גוריון בפני ועדת החקירה של האומות המאוחדות, שהמליצה על הקמת מדינה יהודית בארץ 

ישראל:

בתולדות  גדול  מאורע  זה  היה  "מייפלאור".  ושמה  אנייה  החדש  לעולם  הפליגה  שנה  מאות  כשלוש  לפני 
אנגליה ואמריקה. אבל תאב אני לדעת, אם יש אנגלי אחד היודע בדיוק אימתי הפליגה אנייה זאת; וכמה 
אמריקאים יודעים זאת; היודעים הם כמה אנשים היו באותה אניה; ומה היה טיבו של הלחם שאכלו בצאתם. 
והנה לפני יותר משלושת אלפים ושלוש מאות שנה, לפני הפלגת ה-"מייפלאואר", יצאו היהודים ממצרים, 
בניסן.  עשר  בחמישה  יצאו:  יום  באיזה  בדיוק  יודע  הסובייטית,  וברוסיה  באמריקה  ואף  בעולם,  יהודי  וכל 
וכולם יודעים בדיוק איזה לחם אכלו היהודים: מצות. ועד היום הזה אוכלים יהודים בכל העולם כולו מצה 
על  שבאו  ובצרות  מצרים  ביציאת  ומספרים  אחרות,  ובארצות  ברוסיה  באמריקה,  בניסן,  עשר  בחמישה  זו 
השתא  חורין.  בני  הבאה  לשנה  עבדי,  "השתא  מאמרים:  בשני  מסיימים  והם  לגולה.  שיצאו  מיום  היהודים 

הכא, לשנה הבאה בירושלים".

דוד בן גוריון, נאום לפני ועדת החקירה של האו"ם, 1947

לאחר שהוגלה העם מארצו בכח הזרוע, שמר לה אמונים בכל ארצות פזוריו, ולא חדל מתפילה 
ומתקווה לשוב לארצו ולחדש בתוכה את חרותו המדינית. מתוך קשר היסטורי ומסורתי זה חתרו 
היהודים בכל דור לשוב ולהאחז במולדתם העתיקה. ובדורות האחרונים שבו לארצם בהמוניהם, 
וחלוצים, מעפילים ומגינים הפריחו נשמות, החיו שפתם העברית בנו כפרים וערים והקימו ישוב 
גדל והולך השליט על משקו ותרבותו, שוחר שלום ומגן על עצמו, מביא ברכת הקדמה לכל תושבי 

הארץ ונושא נפשו לעצמאות ממלכתית.

מתוך מגילת העצמאות

השיר שושנה שושנה נכתב על ידי חיים חפר על סיפורה של אונית המעפילים "שבתאי ליז'נסקי", 
לחופי  הגיעו  מנוסעיה  רבים  אולם  הבריטים  ידי  על  נלכדה  הספינה  סוזנה.  היה  המקורי  ששמה 

הארץ בזכות גבורתם ותושייתם של בני היישוב שהגיעו בהמוניהם לחוף והתערו במעפילים.

 שושנה, שושנה, שושנה
 ירח נישא אל ענן,

 כמוהו אלייך, שושנה -
 בים עוד יפליג קפיטן.

 היה ים סוער, התורן חרק,
 חרטום הספינה כמעט ונשחק,

 אך יוסקה על כל העניין התגבר -
 וזמר עליז כה זימר:

 שושנה, שושנה, שושנה...
 ב"שלוש עשרה" דן הרים עוד כוסית,

 ולפתע הגיחו ספינות המשחית:
 אך דני אמר: "מעלש, נסתדר"

 וזמר עליז כה זימר:
 שושנה, שושנה, שושנה...

 היתה זאת פיגורה מאוד עלובה
 עת שמוליק הגוץ לקפריסין הובא,

 אך גם עת ישב אחרי הגדר -
 הוא זמר עליז כה זימר:

 שושנה, שושנה, שושנה...
 מסע הימים הגיע לסוף,

 סירות עם ג'מעה, אורות מן החוף.
 ואז אל שושנה כל איש הסתער -

 וזמר עליז כה זימר:
שושנה, שושנה, שושנה...
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הדלקת נרות החג

ל יֹום טֹוב: נּו ְלַהְדִליק ֵנר ׁשֶ ִמְצוָֹתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

אלוהינו ואלוהי אבותינו ואימותינו, יהי רצון מלפניך שיאירו הנרות הללו את חגנו ביום חג 

המצות הזה. אבינו שבשמים, האר עיננו בתורתך ונשמח בחגיך. שים שלום, אורה שמחה 

ובריאות במעוננו, בארצנו ובעולמנו, כי עמך מקור חיים; באורך נראה אור, ונאמר: אמן.

קידוש לליל החג

המקדש/ת מכריז/ה:

ַסְבִרי ֲחֵבִרים ְוֲחֵברֹות/חברי וחברותי נברך:

ועונים: ְלַחִּיים

ברכת היין: 

ֶפן: ִרי ַהּגָ ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ּפְ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ברכת קדושת היום:

נּו  ׁשָ ְוִקּדְ ָלׁשֹון  ל  ִמּכָ ְורֹוְמָמנּו  ָעם  ל  ִמּכָ נּו  ּבָ ַחר  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  יי  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ

ַחג  יֹום  ֶאת  ׂשֹון,  ְלׂשָ ים  ּוְזַמּנִ ים  ַחּגִ ְמָחה,  ְלׂשִ ַאֲהָבה מֹוֲעִדים  ּבְ ֱאלֵֹהינּו  יי  ָלנּו  ן  ּתֶ ַוּתִ ִמְצוָֹתיו.  ּבְ

ּתָ  ׁשְ ִקּדַ ְואֹוָתנּו  ָבַחְרּתָ  ָבנּו  י  ּכִ ִמְצָרִים.  ִליִציַאת  ֵזֶכר  קֶֹדׁש  ִמְקָרא  ֵחרּוֵתנּו;  ְזַמן  ַהֶּזה  ּצֹות  ַהּמַ

ים. ָרֵאל ְוַהְּזַמּנִ ׁש ִיׂשְ ה יי. ְמַקּדֵ רּוְך ַאּתָ נּו: ּבָ ׂשֹון ִהְנַחְלּתָ ים ּומֹוֲעֵדי ּוְבׂשָ ל ָהַעּמִ ִמּכָ

בליל שביעי של פסח אין נוהגים לברך את ברכת שהחיינו.

אוחזים בשתי מצות ומברכים את ברכת הפת:

ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ. רּוְך ַאָתּ ָבּ

אין מברכים את הברכה על אכילת המצה, מכיוון שאכילה זו הינה בגדר חובה רק בלילו הראשון 
של חג הפסח.
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חג בימי קורונה
הרמב"ם בספרו הגדול "מורה נבוכים" מציע שספירת העומר המובילה לחג השבועות וחג מתן תורה משולה 
לדרך בה אדם סופר את הימים, השעות והדקות לקראת אירוע שהוא מצפה לו מאד. הזמינו את בני המשפחה 
השעות  הימים  את  סופרים  הם  לשגרה  החזרה  שאחרי  ואירועים  מעשים  פעילויות,  אילו  לקראת  לספר 

והדקות, ולמה הם מצפים יותר מכל.

ספירת העומר

ניתן להוסיף אף את סדר ספירת העומר לאחר הקידוש:

הרינו מקבלים עלינו מצוות עשה של ספירת העומר, "ושמחת בחגיך", ו"ואהבת לרעך 

ּכֹוְנֵנהּו:  ָיֵדינּו  ה  ּוַמֲעׂשֵ ָעֵלינּו.  ּכֹוְנָנה  ָיֵדינּו  ה  ּוַמֲעׂשֵ ָעֵלינּו.  ֱאלֵֹהינּו  ֲאדָֹני  נֹוַעם  ִויִהי  כמוך". 

ן הֹוַדע ְוָנִביא ְלַבב ָחְכָמה: ִלְמנֹות ָיֵמינּו ּכֵ

נּו ַעל ְסִפיַרת ָהעֹוֶמר:  ִמְצוָֹתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ה יי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ַהּיֹום ששה ָיִמים ָלעֶֹמר:

י. ָחְפׁשִ ְלַבד  הּוא  ֲאדָֹני  ֶעֶבד  ֵהם.  ֲעָבִדים  ַעְבֵדי  ְזַמן   ַעְבֵדי 

ים  ִ ֲחִמּשׁ ִלְסּפֹור  נּו  ְוִצּוָ ְצַרִים  ּמִ ֵמַעְבדּות  הֹוִציָאנּו  ׁשֶ קֹום  ַהּמָ רּוְך  ּבָ

תֹוָרתֹו ְלָעְבדֹו  נּו ּבְ ח ִלּבֵ יֹום ְלַמַען ַקֵרב אֹוָתנּו ַלֲעבֹוָדתֹו הּוא ִיְפּתַ

ִנים ַקְדמֹוִנּיֹות: יֵמי עֹוָלם ּוְכׁשָ ְבִיְרָאה ּכִ
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שירים עבריים לערב חג

ַחג ִלי
לאה נאור ומשה וילנסקי

ֵאיֶזה ַחג ִלי, ֵאיֶזה ַחג ִלי 

ָֻּחד ִלי.  ַחג ָיִחיד וְּמי

ֶמש ְמִאיָרה  ֶ ּגַם ַהּשׁ

ָרה  ָֹ י ֲעש ִלי ַהיֹּום ּפִ

ֵאיֶזה ַחג ִלי, ֵאיֶזה ַחג. 

ת אֹוֵרַח  ְרּכַ אֹור נֵרֹות, ּבִ

ֵמַח.  ָֹ ֵמַח, ַחג ש ָֹ ַחג ש

ְמָחה ּפֹה ַעד ַהּגַג  ִֹּ ַהש

ֵאיֶזה ֵאיֶזה ֵאיֶזה ַחג 

ֵאיֶזה ַחג ִלי, ֵאיֶזה ַחג.

ִַּין  ָרִחים, ָהאֹור, ַהי ַהּפְ

ְקֵצה ָהַעִין  ְמָעה ּבִ ַהּדִ

ָבנָה  ַהֻחְלָצה ַהּלְ

נָּה  ָכל ּפִ ַחג ַהיֹּום ּבְ

ֵאיֶזה ַחג ִלי ֵאיֶזה ַחג. 

מֹו יֹום ֻהּלֶֶדת  ל ַחג ּכְ יֹום ׁשֶ

ֶחֶדר.  ּלֵב ְואֹור ּבַ יר ּבַ ׁשִ

א  רוְּך ַהּבָ א ּבָ ּבָ ִמי ׁשֶ

ה  ַחג ִנְפָלא ּתֹוָדה ַרּבָ

ֵאיֶזה ַחג ִלי ֵאיֶזה ַחג. 

ּ ְמחו ִֹ ִשֹישֹוּ ְוש
בנימין כספי ומיכאל גלינקא

ִשְׂמַחת ַחג  ִשׂישׂוּ ְוִשְׂמחוּ ְבּ

ִים. ַפּ ַמֲחאוּ ַכּ

קֹול ָחָזק ירוּ ְבּ נְַגּנוּ ְוִשׁ

ִים. וִּבְמִצְלַתּ

ֶאָחד  נוּ ְכּ ָלּ ָיד ֶאל ָיד, ֻכּ

ְך נֲַעבָֹרה  ַסּ ה ַבּ פֹּ

י ְלִיְשָׂרֵאל ַבח ָלֵאל ִכּ ֶשׁ

ָהְיָתה ִשְׂמָחה ְואֹוָרה.
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ַהְלַואי
אהוד מנור ובועז שרעבי

ת  ֵרד ָעֵלינוּ ֶקׁשֶ ַהְלַואי וֵּמָענָן ּתֵ

נָה...  ּקָ ּלָעֹוָלם ַהזֶּה ֵיש ּתַ ַהְלַואי ֶשׁ

ת  ַהְלַואי ְויֹום ִיְצַמח ִמּתֹוְך סוָּפה ּגֹוֶעֶשׁ

נָה  ּתָ ַהְלַואי ְולֹא ּתֹאַבד ָלַעד ַהּמַ

א  ׁשֶ ב ּדֶ ֶֹ ר ַיְצִמיַח ֵעש ְדּבָ ַהּמִ ַהְלַואי ֶשׁ

ֵאנָה.  ֵצל ַהּתְ ב ּבְ ַהְלַואי ְועֹוד נֵׁשֵ

ּלֹא ִנְכַאב ְוִאיׁש ָאִחיו יֹאַהב  ַהְלַואי ֶשׁ

ֲעֵרי ּגַן ֵעֶדן  ְתחוּ ׁשוּב ַשׁ ַהְלַואי ְוִיּפָ

גוּ ִמְזָרח וַּמֲעָרב  ַהְלַואי ְוִיְתַמזְּ

ֶקֶדם.  אן ּכְ ׁש ָיֵמינוּ ּכָ ַהְלַואי, ַהְלַואי וְּנַחּדֵ

א עֹוד גֹוי ֶאל גֹוי ֶחֶרב  ָ ַהְלַואי ְולֹא ִישּׂ

ְקוָה  ֶרך ַהּתִ ַהְלַואי ְולֹא ִנְנטֹׁש ֶאת ּדֶ

ַהְלַואי ְוָהָאָדם ִיְהֶיה ַרחוּם ַעד ֶעֶרב 

ֵּש ִסּכוּי ֶאָחד ָלַאֲהָבה.  י ַהְלַואי ׁשֶ

ּלֹא ִנְכַאב... ַהְלַואי ֶשׁ
ֶזֶמר ֶזֶמר ָלְך
אברהם בן זאב

 

ֶזֶמר ֶזֶמר ָלְך

ֶזֶמר ֶזֶמר ָלְך

ֶזֶמר ָלְך ְמכֹוָרִתי, ְמכֹוָרִתי

ְעָגּל סֹוֵבב ַהַמּ

ֶזֶמר ָלְך ּדֹוֵבב

ֶזֶמר ָלְך ְמכֹוָרִתי, ְמכֹוָרִתי

 

ּ ה ִיְשָׂמחו ֲהָרַרִיְך ֵהָמּ

ֵעת ְמחֹול ַההֹוָרה ִיְסַער

ּ ָרִחים ְלֶפַתע ִיְפָרחו ֶאֶלף ְפּ

ר ְדָבּ ְיַכּסוּ ֶאת ֵעין ַהִמּ

הֹוָרה הֹוָרה ָלְך

הֹוָרה הֹוָרה ָלְך

הֹוָרה ָלְך ְמכֹוָרִתי, ְמכֹוָרִתי

ְעָגּל סֹוֵבב ַהַמּ

הֹוָרה ָלְך ּדֹוֵבב

הֹוָרה ָלְך ְמכֹוָרִתי, ְמכֹוָרִתי

ה ִיְשָׂמחוּ... ֲהָרַרִיְך ֵהָמּ
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ּ יטוּ וְּראו ׁשוּרוּ ַהּבִ
זלמן חן

 

ּ יטוּ וְּראו ׁשוּרוּ, ַהּבִ

ַמה גָּדֹול ַהיֹּום ַהזֶּה, ַהיֹּום ַהזֶּה!

ָחֶזה ֵאׁש יֹוֶקֶדת ּבֶ

ה ְחֵרׁשָ ְוַהּמַ

ֶדה. ּשָׂ ׁשוּב ּפֹוַלַחת ּבַ

ה,  ְחֵרׁשָ ְוַהּמַ

ה, ְחֵרׁשָ ׁשוּרוּ ַהּמַ

ֶדה. ּשָׂ ׁשוּב ּפֹוַלַחת ּבַ

ָּה ְוִקְלׁשֹון ֵאת, ַמּכֹוׁש, טוִּרי

ְסָעָרה,  דוּ ּבִ ִהְתַלּכְ

ְונְַדִליָקה ׁשוּב, 

ׁשוּב ֶאת ָהֲאָדָמה,

ה. ְלֶהֶבת ְיֻרּקָ ׁשַ ּבְ

אנשים טובים
נעמי שמר

לוּ ָסִביב ּכְ ְסּתַ ְפְקחוּ ֶאת ָהֵעינִַים, ּתִ ּתִ

ּפֹה וָָשם ִנְגַמר ַהחֶֹרף ְוִנְכנַס ָאִביב

ָבר דגניות ֶרְך ֵיש ּכְ ֶדה ְלַיד ַהּדֶ שָׂ ּבַ

ל ֶזה לֹא ָיכֹול ִלְהיֹות. ידוּ ִלי ֶשּכָ ּגִ ַאל ּתַ

ֶרְך ֶאְמַצע ַהּדֶ ֲאנִָשים טֹוִבים ּבְ

ֲאנִָשים טֹוִבים ְמאֹד

ֶרְך ֲאנִָשים טֹוִבים יֹוְדִעים ֶאת ַהּדֶ

ם ֶאְפָשר ִלְצעֹוד. ְוִאּתָ

ן ֵמָאה ָשנָה ִאיש ֶאָחד ָקנָה ִלי ֵסֶפר ּבֶ

ינָה נָה כינור ֶשֵיש ּבֹו ַמְנּגִ ִאיש ָאֵחר ּבָ

ה טֹוָבה ַאֶחֶרת ִלי נְָתנָה ֶאת ְשָמּה ְוִאּשָ

ְמקֹוָמּה. ֶדֶרְך ָשָרה ּבִ וֵּמָאז ֲאִני ּבַ

ֶרְך.... ֶאְמַצע ַהּדֶ ֲאנִָשים טֹוִבים ּבְ

ר הבודדים מֹו ִצְמֵחי ַהּבָ וממש ּכְ

ִמיד ֶאת החוּלות ַהנֹּוְדִדים ֵהם עוצרים ּתָ

ר ִלְראֹות ָהָרִקיַע מתבהר, וְּכָבר ֶאְפׁשָ

ים ִלְראֹות ֶרך ְמַחּכִ ים ַעל ִאם ַהּדֶ ֲאנָׁשִ

ֶרְך... ֶאְמַצע ַהּדֶ ֲאנִָשים טֹוִבים ּבְ

 

 


