
ַוֹּיאְמרּו ֵלאֹמר:  ַליֹהָוה  יָרה ַהֹּזאת  ַהּׁשִ ִיְׂשָרֵאל ֶאת  ּוְבֵני  ָיִׁשיר מֶׁשה  ָאז 
ָאִׁשיָרה ַּליֹהָוה ִּכי ָגֹאה ָּגָאה סּוס ְורְֹכבֹו ָרָמה ַבָּים: ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה ַוְיִהי 
ִלי ִליׁשּוָעה ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהּו ֱאֹלֵהי ָאִבי ַוֲאֹרֲמֶמְנהּו: ְיֹהָוה ִאיׁש ִמְלָחָמה 
ְיֹהָוה ְׁשמֹו ... ִמי ָכֹמָכה ָּבֵאִלם ְיֹהָוה ִמי ָּכמָֹכה ֶנְאָּדר ַּבֹּקֶדׁש נֹוָרא ְתִהֹּלת 
ָּגָאְלָּת  זּו  ַעם  ְבַחְסְּדָך  ָנִחיָת  ָאֶרץ:  ִּתְבָלֵעמֹו  ְיִמיְנָך  ָנִטיָת  ֶפֶלא:  ֹעֵׂשה 
ֵנַהְלָּת ְבָעְּזָך ֶאל ְנֵוה ָקְדֶׁשָך: ְּתִבֵאמֹו ְוִתָּטֵעמֹו ְּבַהר ַנֲחָלְתָך ָמכֹון ְלִׁשְבְּתָך 
ָּפַעְלָּת ְיֹהָוה ִמְּקָדׁש ֲאֹדָני ּכֹוֲננּו ָיֶדיָך: ְיֹהָוה ִיְמֹלְך ְלֹעָלם ָוֶעד: ִּכי ָבא סּוס 
ַּפְרֹעה ְּבִרְכּבֹו ּוְבָפָרָׁשיו ַּבָּים ַוָּיֶׁשב ְיֹהָוה ֲעֵלֶהם ֶאת ֵמי ַהָּים ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל 

ָהְלכּו ַבַּיָּבָׁשה ְּבתֹוְך ַהָּים.

ַהָּנִׁשים  ָכל  ַוֵּתֶצאָן  ְּבָיָדּה  ַהֹּתף  ֶאת  ַאֲהֹרן  ֲאחֹות  ַהְּנִביָאה  ִמְרָים  ַוִּתַּקח 
ַאֲחֶריָה ְּבֻתִּפים ּוִבְמֹחֹלת: ַוַּתַען ָלֶהם ִמְרָים: ִׁשירּו ַליֹהָוה ִּכי ָגֹאה ָּגָאה 

סּוס ְוֹרְכבֹו ָרָמה ַבָּים.

שמות טו א-יד

ְּבֵצאת ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצָרִים ֵּבית ַיֲעֹקב ֵמַעם ֹלֵעז
ָהְיָתה ְיהּוָדה ְלָקְדׁשֹו ִיְׂשָרֵאל ַמְמְׁשלֹוָתיו.

ַהָּים ָרָאה ַוָּיֹנס ַהַּיְרֵּדן ִיֹּסב ְלָאחֹור,
ֶהָהִרים ָרְקדּו ְכֵאיִלים ְּגָבעֹות ִּכְבֵני ֹצאן.

ַמה ְּלָך ַהָּים ִּכי ָתנּוס ַהַּיְרֵּדן ִּתֹּסב ְלָאחֹור ?
ֶהָהִרים ִּתְרְקדּו ְכֵאיִלים ְּגָבעֹות ִּכְבֵני ֹצאן ?
ִמִּלְפֵני ָאדֹון חּוִלי ָאֶרץ ִמִּלְפֵני ֱאלֹוַּה ַיֲעֹקב,

ַהֹהְפִכי ַהּצּור ֲאַגם ָמִים ַחָּלִמיׁש ְלַמְעְינֹו ָמִים.

תהילים קי"ד

דרש רבי יוסי הגלילי: בשעה שעלו ישראל מן הים נתנו עיניהם לומר 
יונק  ותינוק  אמו  ברכי  על  מוטל  עולל  שירה?  אמרו  וכיצד  שירה. 
משדי אמו, כיון שראו את השכינה – עולל הגביה צוארו ותינוק שמט 
דד מפיו, ואמרו: זה אלי ואנווהו. תניא, היה רבי מאיר אוצר: אפילו 

עוברים שבמעי אמם אמרו שירה.

עפ"י תלמוד בבלי, מסכת סוטה, ל ע"ב – לא ע"א

זה  מנצחים  היו שבטים  הים  על  ישראל  מאיר: כשעמדו  רבי  אמר 
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.

שם,  לו ע"ב

"דבר אל בני ישראל ויסעו" )שמות יד טו( – אמר רבי אלעזר: באותה 
שעה אמר הקב"ה למשה: עת לקצר ועת להאריך. בני שרויים בצער 
והים סוגר, והאויב רודף, ואתה עומד ומרבה בתפילה – "דבר אל בני 

ישראל ויסעו".

שמות רבא כא

בנפל אויבך אל תשמח

בניגוד ליתר הימים הטובים ביום שביעי של פסח נוהגים לומר 
את פרקי ההלל בדילוג )כלומר, להשמיט חלק מן הפסוקים(. 
מסורת תפילה זו נשענת על מדרש חז"ל לפיו אסר הקב"ה על 

מלאכי השרת לומר שירה בזמן טביעתם של המצרים בים.

ברוך  הקדוש  לפני  שירה  לומר  השרת  מלאכי  בקשו  שעה  באותה 
ואתם  בים  טובעים  ידי  מעשי  הוא:  ברוך  הקדוש  להם  אמר  הוא. 

אומרים שירה לפני?

תלמוד בבלי, סנהדרין לט ע"ב

יומו השביעי של חג הפסח נחשב כ-"יום טוב" וכ-"מקרא 
החג.  של  הראשון  כיומו  ממש  במלאכה,  האסור  קודש", 
התורה אינה קושרת את יום זה למאורע כל שהוא הקשור 
ביציאת מצרים, אולם כבר במדרשי ההלכה הקדומים של 
תקופת חז"ל, נקשר יום זה במאורע של חציית הים – אקורד 
הסיום של יציאת מצרים. בעקבות מסורת זו נקבעה פרשת 
החג.  לבוקר  בתורה  כקריאה  הים  ושירת  סוף  ים  חציית 
מאוחר יותר יוסדו מנהגים נוספים לציון החג כדוגמת קריאת 
השירה על חוף הים ותיקון מיוחד לליל החג שהונהג על ידי 
מקובלי צפת. עם צאת החג נוהגים יהודי צפון אפריקה לציין 

את חגיגת המימונה.

שביעי של פסח

h שירת הים ושירתה של מרים g

 התנועה הרפורמית בישראל
מסורת של התחדשות יהודית וצדק חברתי

אסופת מקורות ושירים לחג
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מחציית הים של אז לחציית הים של דורות אחרונים

ליווה את  הים  ושל חציית  היציאה מבית העבדים  המוטיב של 
העם היהודי לאורך כל הדורות. בדורות האחרונים ליווה מוטיב 
זה את התנועה הציונית, מעשה העלייה ובניינה של הארץ. כינויה 
של אוניית המעפילים המפורסמת ביותר בשם "יציאת אירופה 
תש"ז" או בשמה הלועזי "אקסודוס" הוא ביטוי אחד למקומו של 

סיפור היציאה ממצרים בחזרתו של העם היהודי לארצו.

לאחר שהוגלה העם מארצו בכח הזרוע, שמר לה אמונים בכל ארצות 
פזוריו, ולא חדל מתפילה ומתקווה לשוב לארצו ולחדש בתוכה את 
היהודים  חתרו  זה  ומסורתי  היסטורי  קשר  מתוך  המדינית.  חרותו 
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 בעקבות הגעתה 
היה  המקורי  ששמה  ליז'נסקי,  שבתאי  המעפילים  אוניית  של 
סוזנה, לחופי הארץ. הספינה נלכדה על ידי הבריטים אולם רבים 
מנוסעיה הגיעו לחופי הארץ בזכות גבורתם ותושייתם של בני 

היישוב שהגיעו בהמוניהם לחוף והתערו במעפילים.

 שושנה שושנה
חיים חפר

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..

שביעי של פסח חל ביום השישי של ספירת העומר, המתחילה 
ממוצאי היום הראשון של החג ועד לערב שבועות.

לפני הספירה נוהגים לומר:

ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ָהֹעֶמר  ְסִפיַרת  ֶׁשל  ֲעֵׂשה  ִמְצַות  ְלַקֵּים  ּוְמֻזָּמן  מּוָכן  ִהְנִני 
ָּבת ִמּיֹום ֲהִביֲאֶכם ֶאת ֹעֶמר ַהְּתנּוָפה  ָּבּתֹוָרה: ּוְסַפְרֶּתם ָלֶכם ִמָּמֳחַרת ַהּׁשַ
ִּתְסְּפרּו  ִביִעת  ַהּׁשְ ָּבת  ַהּׁשַ ִמָּמֳחַרת  ַעד  ִּתְהֶייָנה:  ְּתִמיֹמת  ַׁשָּבתֹות  ֶׁשַבע 
ָעֵלינּו  ּכֹוְנָנה  ָיֵדינּו  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו  ֱאֹלֵהינּו  ֲאֹדָני  ֹנַעם  ִויִהי  יֹום:  ים  ֲחִמּׁשִ

ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו: ִלְמנֹות ָיֵמינּו ֵּכן הֹוַדע. ְוָנִבא ְלַבב ָחְכָמה: 

מברכים על הספירה ומונים ששה ימים לעומר:

ָּברּוְך ַאָּתה יהוה ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו ַעל 
ְסִפיַרת ָהֹעֶמר: 

ַהּיֹום ִׁשיָׁשה ָיִמים ָלֹעֶמר.

תורה  מתן  לחג  החירות  חג  בין  מקשרים  העומר  ספירת  ימי 
מלווה  בנוסף  ואחריות.  חירות  שבין  הקשר  את  ומסמלים 
עונת  של  לאורכה  אותנו  ומלווה  הקציר  תקופת  את  הספירה 
האביב. מסורת תלמודית מספרת על תלמידיו של רבי עקיבא 
שמתו במגיפה בין פסח לשבועות כי לא נהגו כבוד איש ברעהו. 
ימי  זו ששמשה בסיס למנהגי האבלות המסורתיים של  אגדה 
העומ, מדגישה את הרעיון הגדול ש-”דרך ארץ קדמה לתורה” (
מדרש ויקרא רבה ט ג). להלן שלושה שירים מוכרים העומדים 
האביב  תקופת  העומר:  ספירת  של  היסודות  שלושת  כנגד 
להקפיד  והדרישה  סיני,  הר  למעמד  ממצרים  המסע  והקציר, 

בכבודם של הבריות.

ִניָצִנים ִנְראּו, ִנְראּו ָבָּאֶרץ, ֵעת ָזִמיר ִהִגּיַע, ֵעת ָזִמיר. ִכּי ִהֵנּה, ְסָתיו ָעַבר, 
ְסָתיו ָחַלף-ָהַלְך לֹו, ַהְגָּפִנים ְסָמָדר ָנְתנּו, ָנְתנּו ֵריָחם.

ְוָהֵאר ֵעיֵנינּו ְבּתוָרֶתָך ְוַדֵבּק ִלֵבּנּו ְבִּמְצוֶתיָך ְוַיֵחד ְלָבֵבנּו ְלַאֲהָבה ּוְלִיְרָאה 
ֶאת ְׁשֶמָך; ְולא ֵנבוׁש ְולא ִנָכֵּלם ְולא ִנָכֵּשל ְלעוָלם ָוֶעד:

ִמי-ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחִיּים ֹאֵהב ָיִמים ִלְראֹות טֹוב. ְנֹצר ְלׁשֹוְנָך ֵמָרע ּוְשָׂפֶתיָך 
ִמַדֵּבּר ִמְרָמה. סּור ֵמָרע ַוֲעֵשׂה-טֹוב ַבֵּקּׁש ָׁשלֹום ְוָרְדֵפהּו.

h ספירת העומר g



הנוהגים להדליק נרות על שולחן החג מברכים:

ָּברּוְך ַאָּתה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו ְלַהְדִליק ֵנר ֶׁשל 

יֹום טֹוב:

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

חגנו ביום חג המצות הזה. אבינו שבשמים, האר עיננו בתורתך ונשמח בחגיך. 

אור,  נראה  באורך  חיים;  מקור  עמך  כי  במעוננו,  ושמחה  אורה  שלום,  שים 

ונאמר: אמן.

המקדש/ת מכריז/ה:

ַסְבִרי ֲחֵבִרים ְוֲחֵברֹות/חברי וחברותי נברך: ועונים ְלַחִּיים.

ברכת היין: 

ָּברּוְך ַאָּתה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן:

ברכת קדושת היום:

ָּברּוְך ַאָּתה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ָּבַחר ָּבנּו ִמָּכל ָעם ְורֹוְמָמנּו ִמָּכל ָלׁשֹון 

ַוִּתֶּתן ָלנּו יי ֱאֹלֵהינּו ְּבַאֲהָבה מֹוֲעִדים ְלִׂשְמָחה, ַחִּגים ּוְזַמִּנים  ְוִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו. 

ְלָׂשׂשֹון, ֶאת יֹום 

ָבַחְרָּת  ָבנּו  ִּכי  ִמְצָרִים.  ִליִציַאת  ֵזֶכר  ֹקֶדׁש  ִמְקָרא  ֵחרּוֵתנּו;  ְזַמן  ַהֶּזה  ַהַּמּצֹות  ַחג 

ְמַקֵּדׁש  יי.  ַאָּתה  ָּברּוְך  ִהְנַחְלָּתנּו:  ּוְבָׂשׂשֹון  ּומֹוֲעֵדי  ָהַעִּמים  ִמָּכל  ִקַּדְׁשָּת  ְואֹוָתנּו 

ִיְׂשָרֵאל ְוַהְּזַמִּנים.

בליל שביעי של פסח אין נוהגים לברך את ברכת שהחיינו, מכיוון 
שאין מדובר בחג העומד בפני עצמו, אלא חלק מחג הפסח.

אוחזים בשתי מצות ומברכים את ברכת הפת:

ָבּרּוְך ַאָתּה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ.

אין מברכים את הברכה על אכילת המצה, מכיוון שאכילה זו הינה 
בגדר חובה רק בלילו הראשון של חג הפסח.

h קידוש לליל שביעי של פסח g

שיר נבואי קוסמי עליז
 מילים: יוני רכטר ועלי מוהר

 לחן: יוני רכטר

כמו עמוד ענן, כך תלך לפני העדר 
תבין הכל, תדע, לא תאמר מילה אחת 

כמו עמוד עשן תעלם בתוך החדר 
משהו בך יאמר לך המשך 

בדרכך. 

כמו שביל החלב שחוצה את השמיים 
אתה הולך ישר, לא שם לב לכוכבים 

שזוהרים כדי לסנוור את העיניים 
משהו בך יאמר לך המשך 

בדרכך. 

הו, לך ישר, 
לך לבד, 

אל תפחד. 
אל תכעס, 
לך תמים, 

לך אחד 

כמו אווז הבר שחולף בשמי הערב 
הוא טס בראש החץ, לא נרתע מן המרחק 
והאינסטינקט מראה ובורא לו את הדרך 

משהו בך יאמר לך המשך 
בדרכך. 

כמו בריז´יט ברדו שתפסה כבר את העסק 
השאירה מאחור את הטוב ואת הרע 

ועל העניינים היא צופה מן המרפסת 
משהו בך יאמר לך 

הפסק. 

בלי להתכוון תן לעצמך ללכת 
כל החישובים ייגמרו מאליהם 

כמו העץ שקם לתחייה מן השלכת 

שירים עבריים בסימן אביב, 
מנהיגות ותקווה לשלום



עץ הרימון
מילים: יעקב אורלנד 

לחן: ידידיה אדמון

עץ הרימון נתן ריחו 
בין ים המלח ליריחו, 

שב, חומתי, גדודך מנדוד, 
שב, תמתי, דודך מדוד. 

אוצרות אופיר וצרי גלעד, 
רכב מצריים שללתי לך, בת. 

אלף הזמר אתלה לך מגן 
מן היאור עד הירדן. 

את כלולה מכל כלות, 
את דגולה כנדגלות. 

שתיים עינייך כשתיים יונים 
וקול קולך פעמונים. 

לך התרועות, לך הזרים, 
לך כל שלטי הגיבורים, 

מה לי חיל אלף ומה רבבה? 
לבבי מת מאהבה. 

שב אל הקשת, שב החץ, 
שב הרימון אל ראש העץ, 

לך ואלייך החיל יוחל, 
בואי כלה, כי רד הליל.

איך יודעים שבא האביב
 מילים ולחן: דתיה בן דור

איך יודעים שבא אביב? 
מסתכלים סביב סביב 

ואם רואים שאין עוד בוץ בשבילים 
ואם רואים שנעלמו המעילים 

ואם פרג וגם חרצית 
לכבוד החג קישטו ארצי 
אז יודעים )אז יודעים( 
שבא אביב )שבא אביב( 
אז יודעים שבא אביב, 
אז יודעים שבא אביב. 

איך יודעים שבא אביב? 
מסתכלים סביב סביב 

ואם רואים המון ידים חרוצות 
נושאות סלים כבדים עם יין ומצות 

ואם שרים "שמחה רבה" - 
"אביב הגיע, פסח בא" 

אז יודעים )אז יודעים( 
שבא אביב )שבא אביב( 
אז יודעים שבא אביב, 
אז יודעים שבא אביב.

www. r e f o rm . o r g . i l

 התנועה הרפורמית
יהדות מתקדמת בישראל

ממשיכים לחגוג גם באתר החגים 
והמועדים התנועתי. גלשו עכשיו לאתר בו 
תוכלו למצוא מגוון פעילויות לכל משפחה, 
מקורות, טקסים, מערכי חינוך ומידע על 

אירועי קהילות התנועה ברחבי הארץ!
www. hag im . o r g . i l

אנשים טובים
 מילים ולחן: נעמי שמר

תפקחו את העיניים, תסתכלו סביב 
פה ושם נגמר החורף ונכנס אביב 
בשדה ליד הדרך יש כבר דגניות 

אל תגידו לי שכל זה לא יכול להיות 

אנשים טובים באמצע הדרך 
אנשים טובים מאוד 

אנשים טובים יודעים את הדרך 
ואיתם אפשר לצעוד 

איש אחד קנה לי ספר בן מאה שנה 
איש אחר בנה כינור שיש בו מנגינה 

ואישה טובה אחרת לי נתנה את שמה 
ומאז אני בדרך שרה במקומה 

אנשים טובים... 

איש אחד יבנה לי גשר כדי לחצות 
נהר 

איש אחר יצמיח יער במורדות ההר 
ואישה טובה אחרת, אם יהיה קשה 
רק תצביע אל האופק ותבטיח ש - 

אנשים טובים... 

וממש כמו צמחי הבר הבודדים 
הם עוצרים תמיד את החולות 

הנודדים 
הרקיע מתבהר, וכבר אפשר לראות 
אנשים על אם הדרך מחכים לאות 

אנשים טובים...  

אני מאמין
 מילים ולחן: שאול טשרנחובסקי

שחקי, שחקי על החלומות
זו אני החולם שח.

שחקי כי באדם אאמין,
כי עודני מאמין בך.

כי עוד נפשי דרור שואפת
לא מכרתיה לעגל פז

כי עוד אאמין גם באדם
גם ברוחו, רוח עז.

רוחו ישליך כבלי הבל
ירוממנו במתי על;

לא ברעב ימות עובד,
דרור לנפש, פת לדל.

שחקי כי גם ברעות אאמין
אאמין כי עוד אמצא לב,
לב תקוותי גם תקוותיו
יחוש אושר, יבין כאב.

אאמינה גם בעתיד,
אף אם ירחק זה היום,

אך בוא יבוא - ישאו שלום
אז וברכה מלאום ללאום.

ישב יפרח אז גם עמי,
ובארץ יקום דור,

ברזל כבליו יוסר מנו,
עין בעין יראה אור.


