
ָאז ָיִׁשיר מֶׁשה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהִּׁשיָרה ַהֹּזאת ַלה' ַוֹּיאְמרּו ֵלאֹמר

ָאִׁשיָרה ַּלה' ִּכי ָגֹאה ָּגָאה סּוס ְוֹרְכבֹו ָרָמה ַבָּים

ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה

ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהּו ֱאלֵֹהי ָאִבי ַוֲאֹרֲמֶמְנהּו

ה' ִאיׁש ִמְלָחָמה ה' ְׁשמֹו

ַמְרְּכֹבת ַּפְרֹעה ְוֵחילֹו ָיָרה ַבָּים ּוִמְבַחר ָׁשִלָׁשיו ֻטְּבעּו ְבַים סּוף

ְּתֹהֹמת ְיַכְסֻימּו ָיְרדּו ִבְמצֹולֹת ְּכמֹו ָאֶבן

ְיִמיְנ ה' ֶנְאָּדִרי ַּבֹּכַח ְיִמיְנ ה' ִּתְרַעץ אֹוֵיב

ּוְבֹרב ְּגאֹוְנ ַּתֲהֹרס ָקֶמי ְּתַׁשַּלח ֲחֹרְנ ֹיאְכֵלמֹו ַּכַּקׁש

ּוְברּוַח ַאֶּפי ֶנֶעְרמּו ַמִים ִנְּצבּו ְכמֹו ֵנד ֹנְזִלים

ָקְפאּו ְתֹהֹמת ְּבֶלב ָים

ָאַמר אֹוֵיב ֶאְרֹּדף ַאִּׂשיג ֲאַחֵּלק ָׁשָלל

ִּתְמָלֵאמֹו ַנְפִׁשי ָאִריק ַחְרִּבי ּתֹוִריֵׁשמֹו ָיִדי

 

ָנַׁשְפָּת ְברּוֲח ִּכָּסמֹו ָים ָצֲללּו ַּכעֹוֶפֶרת ְּבַמִים ַאִּדיִרים

ִמי ָכֹמָכה ָּבֵאִלם ה' ִמי ָּכֹמָכה ֶנְאָּדר ַּבֹּקֶדׁש

נֹוָרא ְתִהּלֹת ֹעֵׂשה ֶפֶלא

ָנִטיָת ְיִמיְנ ִּתְבָלֵעמֹו ָאֶרץ

ֶאל ְנֵוה ָקְדֶׁש ַעם זּו ָּגָאְלָּת ֵנַהְלָּת ְבָעְּז ָנִחיָת ְבַחְסְּד

ָׁשְמעּו ַעִּמים ִיְרָּגזּון ִחיל ָאַחז יְׁשֵבי ְּפָלֶׁשת.

ָאז ִנְבֲהלּו ַאּלּוֵפי ֱאדֹום ֵאיֵלי מֹוָאב ֹיאֲחֵזמֹו ָרַעד

ָנֹמגּו ֹּכל יְׁשֵבי ְכָנַען

ִּתֹּפל ֲעֵליֶהם ֵאיָמָתה ָוַפַחד ִּבְגֹדל ְזרֹוֲע ִיְּדמּו ָּכָאֶבן

ַעד ַיֲעֹבר ַעְּמ ה' ַעד ַיֲעֹבר ַעם זּו ָקִניָת

ְּתִבֵאמֹו ְוִתָּטֵעמֹו ְּבַהר ַנֲחָלְת ָמכֹון ְלִׁשְבְּת ָּפַעְלָּת ה'

ִמְּקָדׁש ה' ּכֹוֲננּו ָיֶדי

ה' ִיְמלֹ ְלֹעָלם ָוֶעד

 
קריעת ים סוף / נעם חורב

כל אדם
קרע מתישהו את ים סוף

כל אדם
עמד פעם חשוף
מול גלי הסערה
לבדו על הסירה

כל אדם נלחם מתישהו על חייו
כאילו אין ברירה

 
 

כל אדם
קרע מתישהו את ים סוף

פעם בנפש
פעם בגוף

כל אדם זכה להינצל
כשהשמיים הפכו לתקרת ערפל

כל אדם מתישהו בחייו
למד לסמוך על האל

 
ואחרי שחצה האדם

את הים
והגיע לצד השני, המואר

כלום כבר לא יהיה בו אותו הדבר
כי עכשיו הוא מכיר

את עוצמתו -
מול הרוח,

הים, 
וגם מול עצמו.

 
בחרי משפט אחד שאת מרגישה
שמתאר חוויה של "קריעת ים סוף"

שהיתה לך

תלמוד ירושלמי ,מסכת פסחים, .

פ"י ,ה"ו

כ˘ה˜דו˘ ברוך
הוא עו˘ה לכם

ניסים ˙הו אומרין
˘ירה

 
על איזה נס את חושבת שעם
ישראל היום צריך לומר שירה?

 
 

במהר"ל 
(גור אריה שם):

"הגיע בלבם
ה˘מחה מן הנס, 

ולא ˘היו מכריחים
עˆמם אל ה˘ירה על ידי

˘כלם, כאדם ˘הוא
מכריח עˆמו לדבר".

"אז י˘יר..."אז י˘יר...

 "אז ישיר משה"

 

 שמות טו, א). רש"י מבאר)

 "אז כ˘ראה הנס, 
עלה בליבו 

˘י˘יר ˘ירה". 

מדוע לדעתך חשוב 
לשיר על ניסים? 

האם קרה לך משהו שגרם לך
לרצות לפצוח בשירה מהלב? 

זר
ר ל

תמ
ר ו

טש
די

ין 
מע



"ואם תעלה עליזותך במצוות אל מדרגת הזמר והריקוד, 

יהיו לך גם אלה עבודת א-לקים, 

ואף על ידם תדבק בעניין הא-לוקי”

(רבי יהודה הלוי ספר הכוזרי)

כיצד דברים שונים יכולים להיות חלק מעבודת ה'
לדעתך?

נסי לחשוב מתי בחיים שלך יצא לך לפגוש
שירה ומחול כחלק מעבודת ה'?  

מיד לאחר השירה, מרים מובילה את הנשים:

יָאה ֲאחֹו˙ ַאֲהרֹן  ƒב ָים ַהּנ¿ ר¿ ƒח מ ַּ̃ ƒּ̇ "ַו
ים ַאֲחֶריָה  ƒ ׁ̆ אןָ ָכל ַהּנָ ֶ̂ ֵּ̇ ָיָדּה ַו ֹף ּב¿ ּ̇ ֶא˙ ַה

חֹלֹ˙" מ¿ ƒים וּב ƒּפ ֻ̇ ּב¿

 

חפשי איפה בפסוקי 
שירת הים את 

מוצאת דברים אלו?
 

היכן את מרגישה 
את ה' כא-ל משגיח? 

זר
ר ל

תמ
ר ו

טש
די

ין 
מע


