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 שירת הים
 

ֶרץ אָּׁ ֵגל הָּׁ תָּׁ ַמִים וְׂ ָּׁ חּו ַהש ּ מְׂ לֹאוֹ  ,ִיש ְׂ ַעם ַהיָּּׁם ּומְׂ  ִירְׂ
 תהילים, צו, יא

 
 
 
 

 "פתש  ,שביעי של פסח
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יָך י-ַמה ְדלּו ַמֲעשֶׂ יָך ְמֹאד   ה; גָּ ְמקּו ַמְחְשֹבתֶׂ  תהילים צב. עָּ

 
 

 חגנרות ההדלקת 
 

יר ַלַמֲעלֹות:  שִׁ
י. ְזרִׁ ן יָּבֹא עֶׂ ים ֵמַאיִׁ רִׁ הָּ ל הֶׂ א ֵעיַני אֶׂ שָּ  אֶׂ

ץ. רֶׂ ם וָּאָּ ַמיִׁ ם ה' ֹעֵשה שָּ י ֵמעִׁ ְזרִׁ  עֶׂ
ָך ֵתן ַלמֹוט ַרְגלֶׂ ָך.-ַאל  ַאל יִׁ  יָּנּום, ֹשְמרֶׂ

ֵנה לֹא ֵאל.-הִׁ ְשרָּ ן שֹוֵמר, יִׁ ישָּ  יָּנּום ְולֹא יִׁ
ָך ְלָך ַעל ה' ֹשְמרֶׂ ינֶָׂך.יַ -ה' צִׁ  ד ְימִׁ

ש לֹא מֶׂ ם ַהשֶׂ ה.-יֹומָּ ְילָּ ה ְויֵָּרַח ַבלָּ כָּ  ַיכֶׂ
ל כָּ ְרָך מִׁ ְשמָּ ת-ה' יִׁ ְשֹמר אֶׂ ע יִׁ ָך.-רָּ  ַנְפשֶׂ

ה ְוַעד ָך ֵמַעתָּ ר ֵצאְתָך ּובֹואֶׂ ְשמָּ ם -ה' יִׁ  עֹולָּ
 תהילים קכא

 
 

  קטנתי

 יונתן רזאל: לחן    מן המקורות: מילים

 

  ומכל האמת קטנתי מכל החסדים
  אשר עשית את עבדך

  כי במקלי עברתי את הירדן
  עתה הייתי לשני מחנות

 

  הצילני נא
  הצילני נא
 הצילני נא

 
 

  ליעכי חסדך גדול 
  הצלת נפשי משאול תחתיוה

 

קשו מלאכי השרת לומר שירה לפני הקדוש ברוך הוא.   באותה שעה בִׁ

 'הוא: 'מעשה יַדי טובעים בים ואתם אומרים שירה לפַני? ךאמר להן הקדוש ברו
 בבלי, סנהדרין, לט, ע"ב

 

 

  שירת הים
יר ז יָּשִׁ ת-אָּ ֵאל אֶׂ ְשרָּ ה ּוְבֵני יִׁ ה ַהזֹאת לַ הַ -ֹמשֶׂ ירָּ ה לַ  ֵלאֹמר ַויֹאְמרּו ה'שִׁ ירָּ שִׁ י ה'אָּ ה-כִׁ אָּ ֹאה גָּ ה   סּוס  גָּ מָּ ְוֹרְכבֹו רָּ

 ]...[ ַביָּם.

ה ֲאחֹות ַאֲהֹרן יאָּ ְריָּם ַהְנבִׁ ַקח מִׁ ת ַותִׁ אן -אֶׂ ּה ַוֵתצֶׂ לַהֹתף ְביָּדָּ ְמֹחֹלת-כָּ ים ּובִׁ יהָּ ְבֻתפִׁ ים ַאֲחרֶׂ ם  .ַהנָּשִׁ הֶׂ ַוַתַען לָּ

ְריָּ  ירּו לַ   םמִׁ י ה'שִׁ ה ַביָּם.-כִׁ מָּ ה סּוס ְוֹרְכבֹו רָּ אָּ ֹאה גָּ  שמות ט"ו        גָּ

 

י ת יָּּה ַוְיהִׁ ְמרָּ י ְוזִׁ זִׁ ה-עָּ ישּועָּ י לִׁ    לִׁ
 

 יה-יה ממעמקים הללו-הללו
 יה-את שירת הלב נשמת חיים הללו

 
 
 

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=655&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=655&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=1917&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=1917&lang=1
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 ערבית לשביעי של פסח

ת  ְרכּו אֶׂ ְך ה'בָּ  ַהְמֹברָּ
רּוְך  ְך ה'בָּ ד ַהְמֹברָּ ם וָּעֶׂ  ְלעֹולָּ

 
  "מעריב"ברכת 

ם. עֹולָּ ְך הָּ לֶׂ ה ה' ֱאֹלֵהינּו מֶׂ רּוְך ַאתָּ ים. בָּ בִׁ יב ֲערָּ רֹו ַמֲערִׁ ְדבָּ ר בִׁ  ֲאשֶׂ
ְתבּונָּה ים. ּובִׁ רִׁ ה פֹוֵתַח ְשעָּ ְכמָּ ים. ְבחָּ ת ַהְזַמנִׁ יף אֶׂ ים ּוַמֲחלִׁ תִׁ  ְמַשנֶׂה עִׁ

ם  ְשְמרֹוֵתיהֶׂ ים ְבמִׁ בִׁ ת ַהכֹוכָּ ְרצֹונֹו.ּוְמַסֵדר אֶׂ יַע כִׁ קִׁ רָּ  בָּ
ה. ְילָּ ְפֵני אֹור. בֹוֵרא יֹום וָּלָּ ְך מִׁ ְך ְוחשֶׂ ְפֵני חשֶׂ  גֹוֵלל אֹור מִׁ

ה. ְילָּ יא לָּ יר יֹום ּוֵמבִׁ ה.  ּוַמֲעבִׁ ְילָּ יל ֵבין יֹום ּוֵבין לָּ אֹות ְשמֹו: ה'ּוַמְבדִׁ  ְצבָּ
ד: ם וָּעֶׂ ֵלינּו ְלעֹולָּ ְמלֹוְך עָּ יד יִׁ מִׁ  ֵאל ַחי ְוַקיָּם תָּ

ה בָּ  ים: ה',רּוְך ַאתָּ בִׁ יב ֲערָּ ַהַמֲערִׁ
 

 
 "אהבה"ברכת 

 הריני מקבל עלי את מצוות הבורא:
 "ואהבת לרעך כמוך"

 
 
 

ָרֵאל ה' ֱאֹלֵהינּו ה' ֶאָחד ַמע ִישְׁ  שְׁ
ד. ם וָּעֶׂ רּוְך ֵשם ְכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹולָּ  בָּ

ַהְבתָּ ֵאת  ל ַנְפְש  ה'ְואָּ ְבָך ּוְבכָּ ל ְלבָּ יָך ְבכָּ ָך:ֱאֹלהֶׂ ל ְמֹאדֶׂ  ָך ּוְבכָּ
ה אֲ  ֵאלֶׂ ים הָּ רִׁ יּו ַהְדבָּ י ְמַצְּוָך ַהיֹוםְוהָּ ֹנכִׁ ר אָּ ָך: שֶׂ בֶׂ  ַעל ְלבָּ

כְ  ָך ּוְבלֶׂ ְבְתָך ְבֵביתֶׂ ם. ְבשִׁ ַבְרתָּ בָּ נֶׂיָך ְודִׁ ם ְלבָּ ַנְנתָּ ְךְושִׁ רֶׂ ְכְבָך  ְתָך ַבדֶׂ ָך:ּוּוְבשָּ  ְבקּומֶׂ
יּו ָך. ְוהָּ ם ְלאֹות ַעל יָּדֶׂ ֹפת ֵבין ֵעינֶׂיָך:ְקַשְרתָּ  ּו ְלֹטטָּ

יָך:ּו רֶׂ ְשעָּ ָך ּובִׁ ם ַעל ְמֻזזֹות ֵביתֶׂ  דברים ו ְכַתְבתָּ

 
  ברכת "גאולה"

יו  נָּ אּו בָּ יוְורָּ ם,  ּוְבנֹותָּ ְבלּו ֲעֵליהֶׂ צֹון קִׁ ְשמֹו ּוַמְלכּותֹו ְברָּ ְבחּו ְוהֹודּו לִׁ תֹו, שִׁ ְריָּם ּוְבֵני כְ ְגבּורָּ ה, מִׁ ֹמשֶׂ
ם: ְמרּו ֻכלָּ ה,  ְואָּ ה ַרבָּ ְמחָּ ה ְבשִׁ ירָּ נּו שִׁ ֵאל ְלָך עָּ ְשרָּ   יִׁ

ים  ֵאלִׁ ֹמכָּה בָּ י כָּ א"ה'"מִׁ לֶׂ לֹות ֹעֵשה פֶׂ א ְתהִׁ ש, נֹורָּ ר ַבֹקדֶׂ ֹמכָּה נְֶׂאדָּ י כָּ ָך, . , מִׁ אּו ַעמֶׂ ַמְלכּוְתָך רָּ
נּו י עָּ ה, זֶׂה ֵאלִׁ ְפֵני משֶׂ ְמרּו: " בֹוֵקַע יָּם לִׁ ד ה'ְואָּ ם וָּעֶׂ ְמֹלְך ְלֹעלָּ  "יִׁ

נּו" מֶׂ זָּק מִׁ ַיד חָּ לֹו מִׁ ת ַיֲעֹקב, ּוְגאָּ ה יי אֶׂ דָּ י פָּ     .ְונֱֶׂאַמר: "כִׁ
ה  רּוְך ַאתָּ ֵאל.ה'בָּ ְשרָּ   , גֹוֵאל יִׁ

 
 

  נו"ברכת "השכיב

ים  יֵדנּו ַמְלֵכנּו ְלַחיִׁ לֹום. ְוַהֲעמִׁ יֵבנּו ה' ֱאֹלֵהינּו ְלשָּ  ַהְשכִׁ
ָך.ּופְ  ֵלינּו ֻסַכת ְשלֹומֶׂ  רֹוש עָּ

ֵגן ַבֲעֵדנּו: ָך. ְוהָּ ה ְלַמַען ְשמֶׂ יֵענּו ְמֵהרָּ נֶׂיָך. ְוהֹושִׁ ְלפָּ ה מִׁ ה טֹובָּ  ְוַתְקֵננּו ְבֵעצָּ
ַשע. ֹון וָּפֶׂ נּו עָּ מֶׂ ב ְויָּגֹון. ְוַהְרֵחק מִׁ עָּ ב ְורָּ רֶׂ ר ְוחֶׂ בֶׂ ֵלינּו אֹוֵיב דֶׂ ֵסר ֵמעָּ  ְוהָּ

יָך ַתְסתִׁ  ה:ּוְבֵצל ְכנָּפֶׂ תָּ ְך ַחנּון ְוַרחּום אָּ לֶׂ י ֵאל מֶׂ ה. כִׁ תָּ יֵלנּו אָּ י ֵאל שֹוְמֵרנּו ּוַמצִׁ   יֵרנּו. כִׁ
ם: ה ְוַעד עֹולָּ לֹום ֵמַעתָּ ים ּוְלשָּ  ּוְשמֹור ֵצאֵתנּו ּובֹוֵאנּו ְלַחיִׁ

ָך. ֵלינּו ֻסַכת ְשלֹומֶׂ  ּוְפרֹוש עָּ
ֵלי לֹום עָּ ה ה' ַהפֹוֵרש ֻסַכת שָּ רּוְך ַאתָּ ם:בָּ יִׁ לָּ ֵאל ְוַעל ְירּושָּ ְשרָּ  נּו ְוַעל כָּל ַעמֹו יִׁ
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  עמידהתפילת 
ל ְלאֹלֵהינּו י ֵשם ה' ֵאְקַרא, ַהבּו ֹגדֶׂ  כִׁ

פְ  ַתי תִׁ י ְשפָּ ָךֲאֹדנָּ תֶׂ לָּ יד ְתהִׁ י ַיגִׁ ח ּופִׁ  .תָּ
 

 נתפלל בלחש ממילותינו שלנו.
 

 
  ברכה לחולים ולחולות

ואלוהים תן  ,אומץ לשנות את מה שניתן לשנותאל נא, רפא נא לה. אלוהים תן בי ה
ותן בי את החוכמה להבחין בין זה לזה.  ,בי שלווה לקבל את מה שלא ניתן לשנות

, מקור שכינה לאמותינו היא והחולות מי שברך אבותינו הוא יברך את החולים
                         ה.רפואת הנפש והגוף רפואה שלמ ולסובלות. תמצא מזור לסובלים

 מתוך סידור קהילת הלב

 
 

 
 

 סדר ספירת הֹעמר
ן י מּוכָּ ְננִׁ ן /ההִׁ ם  /הּוְמֻזמָּ ה: "ּוְסַפְרתֶׂ כָּתּוב ַבתֹורָּ ר, ְכמֹו שֶׂ ֹעמֶׂ יַרת הָּ ל ְספִׁ ְצַות ֲעֵשה שֶׂ ְלַקֵים מִׁ

ת יֲאכֶׂם אֶׂ יֹום ֲהבִׁ ת מִׁ ֳחַרת ַהַשבָּ מָּ כֶׂם מִׁ ה-לָּ ר ַהְתנּופָּ תֹות  ֹעמֶׂ ַבע ַשבָּ ְהיֶׂינָּה. שֶׂ יֹמת תִׁ ַעד   ְתמִׁ
ים יֹום". שִׁ ְסְפרּו ֲחמִׁ ת תִׁ יעִׁ ת ַהְשבִׁ ֳחַרת ַהַשבָּ מָּ ר  מִׁ ם, ֲאשֶׂ עֹולָּ ְך הָּ לֶׂ ה ה', ֱאֹלֵהינּו מֶׂ רּוְך ַאתָּ בָּ

ְד   ר.מֶׂ עֹ ת הָּ ירַ פִׁ ל סְ עַ  נּוּוָּ צִׁ יו וְ תָּ ֹוצְ מִׁ בְ  נּושָּ קִׁ
 

 ר.מֶ עֹ ים לָ ִמ ה יָ שָ ם ִש ֹוּיהַ  שביעי של פסח, כ"א ניסן
 

ברוך המקום שהוציאנו מעבדות מצרים, וציוונו לספור חמישים יום למען קרב אותנו 
 לעבודתו. הוא יפתח לבנו בתורתו, לעבדו ביראה כימי עולם וכשנים קדמוניות.

 
 
 

 
 קדיש / שלום סמידל הקדמה

 יתגדל שם האדם
 חייו ויתברך בזכרוננו-יתעלה פועל

 על צרור מעלליו בימי חלדו
 מעש שלא הספיק להשלימו.ועל ה

 ונמוגו –על החלומות שנטוו 
 אנוש-יקר ואף חולשות-ועל סגולות

 שנגוזו מבעד לדוק הערפילי של הזמן.
 חייו כזוהר הרקיע בלבנו.-יזהיר זכר האדם והדי
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 קדיש
   

ְתַקַדש ְשֵמּה ַרבָּ  ְתַגַדל ְויִׁ א יִׁ י ְברָּ א דִׁ ְלמָּ א. ְבעָּ

יְך ַמְלכּוֵתּה. ְבַחֵייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון  ְרעּוֵתּה ְוַיְמלִׁ כִׁ

יב,  רִׁ ְזַמן קָּ א ּובִׁ לָּ ֵאל ַבֲעגָּ ְשרָּ ל ֵבית יִׁ ּוְבַחֵיי ְדכָּ

ֵמן.  ְמרּו: אָּ  ְואִׁ

ְלַמיָּא.  ְלֵמי עָּ ַלם ּוְלעָּ ַרְך ְלעָּ א ְמבָּ  ְיֵהא ְשֵמּה ַרבָּ

ְש  ַרְך ְויִׁ ְתבָּ ְתרֹוֵמם יִׁ ֵאר ְויִׁ ְתפָּ  ַתַבח ְויִׁ

א  ל ְשֵמּה ְדֻקְדשָּ ְתַהלָּ ה ְויִׁ ְתַעלֶׂ ר ְויִׁ ְתַהדָּ ְתַנֵשא ְויִׁ ְויִׁ

יְך  הּוא   .ְברִׁ

א  תָּ א ֻתְשְבחָּ תָּ ירָּ א ְושִׁ ְרכָּתָּ ן כָּל בִׁ א מִׁ ְלֵעלָּ

א.  ְלמָּ ן ְבעָּ ירָּ א ַדֲאמִׁ תָּ  ְונֱֶׂחמָּ

ֵמן.  ְמרו: אָּ  ְואִׁ

א ַרבָּ  מָּ ל ְיֵהא ְשלָּ ֵלינּו ְוַעל כָּ ים עָּ א ְוַחיִׁ ן ְשַמיָּ א מִׁ

ֵמן.   ְמרּו: אָּ ֵאל, ְואִׁ ְשרָּ  יִׁ

ֵלינּו  לֹום עָּ ה שָּ יו, הּוא ַיֲעשֶׂ ְמרֹומָּ לֹום בִׁ ה שָּ עֹושֶׂ

ֵמן: ְמרּו: אָּ ֵאל, ועל כל בני האדם, ְואִׁ ְשרָּ ל יִׁ    ְוַעל כָּ

יתגדל ויתקדש שמו הגדול. בעולם שברא  

כותו. בחייכם ובימיכם כרצונו וימליך מל

ובחיי כל בית  ישראל, במהרה ובזמן 

 קרוב, ואמרו: אמן. 

יהא שמו הגדול מבורך לעולם ולעולמי 

עולמים. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם 

 ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמו 

 של הקדוש ברוך הוא. 

מעל כל הברכות והשירות, התשבחות 

 והנחמות שאנו אומרים בעולם. 

 אמרו: אמן. ו

יהא שלום רב מן השמים, וחיים עלינו ועל 

 כל ישראל, ואמרו: אמן. 

עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום 

עלינו ועל כל ישראל ועל כל בני האדם, 

 ואמרו: אמן.

 
 
 
 
 
 ל יום טובקידוש ללי

 רוך אתה ה' אלהינו מלך העולם בורא פרי הגפן.ב
 ך העולם, אשר בחר בנו מכל עם ורוממנו מכל לשון וקדשנוברוך אתה ה' אלהינו מל

 מחה חגים וזמנים לששון, שמועדים ל במצוותיו, ותתן לנו ה' אלהינו באהבה
 את יום חג המצות הזה, זמן חרותנו, מקרא קדש זכר ליציאת מצרים. 

 כי בנו בחרת ואותנו קדשת מכל העמים. ומועדי קדשך בשמחה ובששון הנחלתנו. 
 אתה ה' מקדש ישראל והזמנים.ברוך 

 
 
 

 עוד יבוא שלום עלינו ועל כולם
 סאלאם, עלינו ועל כל העולם

 סאלאם, סאלאם.


