לחיי העם הזה /שיר ישן עם תוספת מילים לליל הסדר
מילים של שיר המקור :חיים חפר .לחן :דובי זלצר
שינוי המילים בהתאמה לליל הסדר :עמירם אלבה
רקע :השיר הנפלא של חיים חפר הוא שיר שמח ומתאים לאוירת ליל הסדר שבו שמחים ושותים יין לחיי העם הזה,
שבלילה זה אנו חוגגים את יצירתו .מי שלא זוכר את המנגינה מוזמן להיכנס ליוטיוב ולשמוע את השיר (יש ביצוע יפה
של יהורם גאון) וכך יוכל להתאים את המילים החדשות למנגינה .אפשר גם לשיר את המילים המקוריות שהן בעלות
תוכן ערכי ושמח ,אך בכל אופן ניסיתי להוסיף בכמה בתים את התוכן המרכזי של פסח ואפשר דרכו לדבר על
המושגים הבאים :פסח מצה ומרור ,תהליך של התחזקות באמונה העובר על עם ישראל בזמן עשרת המכות ,האחדות
והודיה לה' 4 ,כוסות של יין כדי לשמוח בגאולתנו ,הציפייה למקדש ועוד .אני ממליץ לנסות לשיר את השיר בליל
הסדר ותוך כדי להציג קצת את המילים .הרב יהודה ויינר הציע הצעה חילופית נהדרת גם לפזמון אך השארתי
לעיתים גם את הפזמון המקורי שגם הוא ממש מעניינו של יום

במרור זכרנו את כל הקשיים
במצריים היינו – עבדים
פרעה גזר עלינו גזירות קשות
אך ה' הצילנו – מכל הצרות

לקרבן לקחנו גדי קטן
לה' הודנו כל הזמן
בצקנו לא הספיק ממש לתפוח
את המצות נאכל ולא נוכל לשכוח

פזמון אפשרות א':
אה...
לחיי העם הזה ,העם הזה
העם הזה,
שכמה טוב שהוא כזה,
שהוא כזה!
לחיי העם הזה
שכמה טוב שהוא כזה!

פזמון אפשרות א'

פזמון אפשרות ב'

עשר מכות היכה ה' את המצרים
ואנחנו התחזקנו באמונה ובמעשים
ובזמן מכת בכורות האחרונה
ה' הצילנו ויצאנו במהרה

כוס נשתה היום לכבודו של עם
שנולד היום – ממש הוא קם
התאחדנו לאכול יחדיו את הפסח
 4כוסות נשתה שיהיה שמח

פזמון אפשרות ב':
אה...
ה' הטוב אוהב אותנו
מכל עם בחר בנו
לו נודה ונהלל
תודה לא-ל !!
תודה לך ה' הטוב
תבנה ירושלים בקרוב

פזמון אפשרות א'

הנה יצא לו עם מבית עבדים
הם הלכו במדבר ימים רבים
להר סיני הגענו לקבל תורה
וכולם ענינו נעשה ונשמע

אדיר הוא יבנה ביתו בקרוב
לשם נעלה בשיר ובמזמור
וביום שבו יצאנו ממצרים
לשנה הבאה בירושלים
פזמון אפשרות ב'

