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 הקדמה
 

.  ירצחו של ראש ממשלת ישראל הוא יום אבל לאומייום ה

יום הירצחו של ראש ממשלת ישראל הוא יום שבו כמו ביקשה הארץ לפתוח את פיה ולהוריד 

הרצח מחייב את כולנו לקום ולשאול כדין זקני העיר בפרשת העגלה . את המדינה שאולה

ינו לא שפכו את הדם הזה וענו ואמרו יד"הערופה כשנמצא מת בעיר והם יוצאים לנחל איתן 

..."  כפר לעמך ישראל, ועיננו לא ראו

 

. ל"הרצח הוא מאורע שחייב להיחרט בנו לא רק בשל הירצחו של האדם הפרטי יצחק רבין ז

בזכות היותו ראש המטה הכללי של צבא ההגנה , לאדם הפרטי יצחק רבין זכויות רבות 

ראוי האיש יצחק .  ון  וראש הממשלהשר הביטח, מצביא דגול, משחרר ירושלים , לישראל

.  רבין שנבכה על מותו ונעלה את זכרו

 

בשל ניסיון , אולם חשיבותו המרכזית של היום היא בשל הרצחו של ראש ממשלת ישראל

ובשל השאיפה הנתעבת כי מדינת , בשל הניסיון להורידה ביגון שאולה, הפגיעה בממלכה

, לבכות, על זאת חייבים כולנו לקרוע". ים בלעואיש את אחיו חי"ישראל תהפוך למקום שבו 

.    לזכור את חשיבות שמירת הבית האחד והיחיד שלנו. לזכור להתפלל והחשוב מכל -

 

ת מאמינים שחובתנו להשמיע קול חינוכי רם וברור ביום הירצחו של ראש "אנו ברשת אמי

יים משותפים בחברה חאין מדובר רק בזיכרון היסטורי אלא במשמעות רלוונטית ל. הממשלה

. למרות כל הקונפליקטים, במדינה של כולנו, ל גווניההישראלית על כ

 

מטרתו לסדר את התפילה ולשתף , סדר תפילה צנוע זה ליום הזיכרון לראש הממשלה

.  קהלים רחבים ככל האפשר במשמעות הזיכרון שלנו כאנשי אמונה

על , המחנכים , חיוניות הפעולה שלנו יבהירו את, הסידור והתפילות יחדדו את  אימת היום

כי הנתיב .  מנת לתבוע מכל יהודי ויהודי  כי לא עוד נחזה בהרמת יד מבית על הממלכה

היחיד שיוכל להחריב את הבית הגדול הזה  הוא בהרמת יד על הממלכה וקריאת תגר על 

. על ראשית צמיחת גאולתנו. החוט המקשר ביננו

 

שיצחק רבין זכה להיות מפקד משחרריה  , ובבנין ירושלים ונזכה כולנו לראות בנחמות 

 

ר אמנון אלדר  "ד

 ת   "ל רשת אמי"מנכ
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ראש הממשלה  הרצחו של ל זיכרון -תפילות ליום ה
 

פרקי תהילים 

תהילים עב 

:  ֶמֶלךְ  ִלְׁשלֺמֺה ֱאלִֺהים ִמְׁשָּפֶטיָך ְלֶמֶלְך ֵּתן ְוִצְדָקְתָך ְלֶבן

:  ָך ְבֶצֶדק ַוֲעִנֶּייָך ְבִמְׁשָּפטָיִדין ַעּמְ 

:  ִיְׂשאּו ָהִרים ָׁשלֹום ָלָעם ּוְגָבעֹות ִּבְצָדָקה

:  ִיְׁשּפֺט ֲעִנֵּיי ָעם יֹוִׁשיַע ִלְבֵני ֶאְביֹון ִויַדֵּכא עֹוֵׁשק

:  ִייָראּוָך ִעם ָׁשֶמׁש ְוִלְפֵני ָיֵרַח ּדֹור ּדֹוִרים

:  ַזְרִזיף ָאֶרץ ֵיֵרד ְּכָמָטר ַעל ֵּגז ִּכְרִביִבים

:  ִיְפַרח ְּבָיָמיו ַצִּדיק ְורֺב ָׁשלֹום ַעד ְּבִלי ָיֵרחַ 

:  ְוֵיְרְּד ִמָּים ַעד ָים ּוִמָּנָהר ַעד ַאְפֵסי ָאֶרץ

:  ְלָפָניו ִיְכְרעּו ִצִּיים ְואְֺיָביו ָעָפר ְיַלֵחכּו

:  ָבא ֶאְׁשָּכר ַיְקִריבּוְׁשָבא ּוסְ  ַמְלֵכי ַתְרִׁשיׁש ְוִאִּיים ִמְנָחה ָיִׁשיבּו ַמְלֵכי

:  ְוִיְׁשַּתֲחוּו לֹו ָכל ְמָלִכים ָּכל ּגֹוִים ַיַעְבדּוהּו

:  ִּכי ַיִּציל ֶאְביֹון ְמַׁשֵּוַע ְוָעִני ְוֵאין עֵֺזר לֹו

:  ָיחֺס ַעל ַּדל ְוֶאְביֹון ְוַנְפׁשֹות ֶאְביֹוִנים יֹוִׁשיעַ 

:  ָמם ְּבֵעיָניוִמּתֹוְך ּוֵמָחָמס ִיְגַאל ַנְפָׁשם ְוֵייַקר ּדָ 

:  ּיֹום ְיָבְרֶכְנהּוִויִחי ְוִיֶּתן לֹו ִמְּזַהב ְׁשָבא ְוִיְתַּפֵּלל ַּבֲעדֹו ָתִמיד ָּכל ה

:  ֶרץִציצּו ֵמִעיר ְּכֵעֶׂשב ָהָאְיִהי ִפַּסת ַּבר ָּבָאֶרץ ְּברֺאׁש ָהִרים ִיְרַעׁש ַּכְּלָבנֹון ִּפְריֹו ְויָ 

:  ְיַאְּׁשֻרהּו ֶמׁש ִיּנֹון ְׁשמֹו ְוִיְתָּבְרכּו בֹו ָּכל ּגֹוִיםְיִהי ְׁשמֹו ְלעֹוָלם ִלְפֵני ׁשֶ 

:  ָּברּוְך ְיָי ֱאלִֺהים ֱאלֵֺהי ִיְׂשָרֵאל עֵֺׂשה ִנְפָלאֹות ְלַבּדֹו

:  ץ ָאֵמן ְוָאֵמןּוָברּוְך ֵׁשם ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ָּכל ָהָארֶ 

: ִיָׁשי ָּכלּו ְתִפּלֹות ָּדִוד ֶּבן
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תהילים צא 

:  יֵֺׁשב ְּבֵסֶתר ֶעְליֹון ְּבֵצל ַׁשַּדי ִיְתלֹוָנן

:  אַֺמר ַלָּיי ַמְחִסי ּוְמצּוָדִתי ֱאלַֺהי ֶאְבַטח ּבֹו

:  ִּכי הּוא ַיִּציְלָך ִמַּפח ָיקּוׁש ִמֶּדֶבר ַהּוֹות

:  ּתֹוֲאמִ  ְּבֶאְבָרתֹו ָיֶסְך ָלְך ְוַתַחת ְּכָנָפיו ֶּתְחֶסה ִצָּנה ְוסֵֺחָרה

:  לֺא ִתיָרא ִמַּפַחד ָלְיָלה ֵמֵחץ ָיעּוף יֹוָמם

:  ִמֶּדֶבר ָּבאֶֺפל ַיֲהלְֺך ִמֶּקֶטב ָיׁשּוד ָצֳהָרִים

:  ִיּפֺל ִמִּצְּדָך ֶאֶלף ּוְרָבָבה ִמיִמיֶנָך ֵאֶליָך לֺא ִיָּגׁש

:  ַרק ְּבֵעיֶניָך ַתִּביט ְוִׁשֻּלַמת ְרָׁשִעים ִּתְרֶאה

:  ְחִסי ֶעְליֹון ַׂשְמָּת ְמעֹוֶנךָ ִּכי ַאָּתה ְיָי מַ 

:  לֺא ְתֻאֶּנה ֵאֶליָך ָרָעה ְוֶנַגע לֺא ִיְקַרב ְּבָאֳהֶלךָ 

:  ִּכי ַמְלָאָכיו ְיַצֶּוה ָּלְך ִלְׁשָמְרָך ְּבָכל ְּדָרֶכיךָ 

:  ַעל ַּכַּפִים ִיָּׂשאּוְנָך ֶּפן ִּתּגֺף ָּבֶאֶבן ַרְגֶלךָ 

:  מֺס ְּכִפיר ְוַתִּניןַעל ַׁשַחל ָוֶפֶתן ִּתְדרְֺך ִּתרְ 

:  ִּכי ִבי ָחַׁשק ַוֲאַפְּלֵטהּו ֲאַׂשְּגֵבהּו ִּכי ָיַדע ְׁשִמי

:  הּוִיְקָרֵאִני ְוֶאֱעֵנהּו ִעּמֹו ָאנִֺכי ְבָצָרה ֲאַחְּלֵצהּו ַוֲאַכְּבדֵ 

:  אֶֺרְך ָיִמים ַאְׂשִּביֵעהּו ְוַאְרֵאהּו ִּביׁשּוָעִתי
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תהילים קד 

:  ת ְיָי ְיָי ֱאלַֺהי ָּגַדְלָּת ְמאֺד הֹוד ְוָהָדר ָלָבְׁשּתָ ָּבְרִכי ַנְפִׁשי אֶ 

:  עֶֺטה אֹור ַּכַּׂשְלָמה נֹוֶטה ָׁשַמִים ַּכְיִריָעה

:  ַעל ַּכְנֵפי רּוחַ  ַהְמָקֶרה ַבַּמִים ֲעִלּיֹוָתיו ַהָּׂשם ָעִבים ְרכּובֹו ַהְמַהֵּלךְ 

  :עֶֺׂשה ַמְלָאָכיו רּוחֹות ְמָׁשְרָתיו ֵאׁש לֵֺהט

:  ָיַסד ֶאֶרץ ַעל ְמכֹוֶניָה ַּבל ִּתּמֹוט עֹוָלם ָוֶעד

:  ְּתהֹום ַּכְּלבּוׁש ִּכִּסיתֹו ַעל ָהִרים ַיַעְמדּו ָמִים

:  ִמן ַּגֲעָרְתָך ְינּוסּון ִמן קֹול ַרַעְמָך ֵיָחֵפזּון

:  ַיֲעלּו ָהִרים ֵיְרדּו ְבָקעֹות ֶאל ְמקֹום ֶזה ָיַסְדָּת ָלֶהם

:  ַּבל ַיֲעבֺרּון ַּבל ְיֻׁשבּון ְלַכּסֹות ָהָאֶרץ ְּגבּול ַׂשְמּתָ 

:  ַהְמַׁשֵּלַח ַמְעָיִנים ַּבְּנָחִלים ֵּבין ָהִרים ְיַהֵּלכּון

:  ַיְׁשקּו ָּכל ַחְיתֹו ָּׂשָדי ִיְׁשְּברּו ְפָרִאים ְצָמָאם

:  ֲעֵליֶהם עֹוף ַהָּׁשַמִים ִיְׁשּכֹון ִמֵּבין ֳעָפאִים ִיְּתנּו קֹול

:  ָהִרים ֵמֲעִלּיֹוָתיו ִמְּפִרי ַמֲעֶׂשיָך ִּתֶׂשַּבע ָהָאֶרץַמְׁשֶקה 

:  ֶחם ִמן ָהָאֶרץַמְצִמיַח ָחִציר ַלְּבֵהָמה ְוֵעֶׂשב ַלֲעבַֺדת ָהָאָדם ְלהֹוִציא לֶ 

:  ַבב ֱאנֹוׁש ִיְסָעדְוַיִין ְיַׂשַּמח ְלַבב ֱאנֹוׁש ְלַהְצִהיל ָּפִנים ִמָּׁשֶמן ְוֶלֶחם לְ 

:  י ְיָי ַאְרֵזי ְלָבנֹון ֲאֶׁשר ָנָטעִיְׂשְּבעּו ֲעצֵ 

:  ֲאֶׁשר ָׁשם ִצֳּפִרים ְיַקֵּננּו ֲחִסיָדה ְּברֹוִׁשים ֵּביָתּה

:  ָהִרים ַהְּגבִֺהים ַלְּיֵעִלים ְסָלִעים ַמְחֶסה ַלְׁשַפִּנים

:  ָעָׂשה ָיֵרַח ְלמֹוֲעִדים ֶׁשֶמׁש ָיַדע ְמבֹואֹו

:  ְרמֺׁש ָּכל ַחְיתֹו ָיַערָּתֶׁשת חֶֺׁשְך ִויִהי ָלְיָלה ּבֹו תִ 
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:  ַהְּכִפיִרים ׁשֲֺאִגים ַלָּטֶרף ּוְלַבֵּקׁש ֵמֵאל ָאְכָלם

:  ִּתְזַרח ַהֶּׁשֶמׁש ֵיָאֵספּון ְוֶאל ְמעֹונָֺתם ִיְרָּבצּון

:  ֵיֵצא ָאָדם ְלָפֳעלֹו ְוַלֲעבָֺדתֹו ֲעֵדי ָעֶרב

:  ָמְלָאה ָהָאֶרץ ִקְנָיֶניךָ ָמה ַרּבּו ַמֲעֶׂשיָך ְיָי ֻּכָּלם ְּבָחְכָמה ָעִׂשיָת 

:  ֹותְקַטּנֹות ִעם ְּגדֺל ֶזה ַהָּים ָּגדֹול ּוְרַחב ָיַדִים ָׁשם ֶרֶמׂש ְוֵאין ִמְסָּפר ַחּיֹות

:  ָׁשם ֳאִנּיֹות ְיַהֵּלכּון ִלְוָיָתן ֶזה ָיַצְרָּת ְלַׂשֶחק ּבֹו

:  ֻּכָלם ֵאֶליָך ְיַׂשֵּברּון ָלֵתת ָאְכָלם ְּבִעּתֹו

:  ָלֶהם ִיְלקֺטּון ִּתְפַּתח ָיְדָך ִיְׂשְּבעּון טֹובִּתֵּתן 

:  ְיׁשּובּון ַּתְסִּתיר ָּפֶניָך ִיָּבֵהלּון ּתֵֺסף רּוָחם ִיְגָועּון ְוֶאל ֲעָפָרם

:  ְּתַׁשַּלח רּוֲחָך ִיָּבֵראּון ּוְתַחֵּדׁש ְּפֵני ֲאָדָמה

:  ְיִהי ְכבֹוד ְיָי ְלעֹוָלם ִיְׂשַמח ְיָי ְּבַמֲעָׂשיו

:  ַּמִּביט ָלָאֶרץ ַוִּתְרָעד ִיַּגע ֶּבָהִרים ְוֶיֱעָׁשנּוהַ 

:  ָאִׁשיָרה ַּלָיי ְּבַחָּיי ֲאַזְמָרה ֵלאלַֺהי ְּבעֹוִדי

:  ֶיֱעַרב ָעָליו ִׂשיִחי ָאנִֺכי ֶאְׂשַמח ַּבָיי

: ָיּהִׁשי ֶאת ְיָי ַהְללּוִיַּתּמּו ַחָּטִאים ִמן ָהָאֶרץ ּוְרָׁשִעים עֹוד ֵאיָנם ָּבְרִכי ַנפְ 
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תהילים קל 

:  ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ִמַּמֲעַמִּקים ְקָראִתיָך ְייָ 

:  ֲחנּוָניֲאדָֺני ִׁשְמָעה ְבקֹוִלי ִּתְהֶייָנה ָאְזֶניָך ַקֻּׁשבֹות ְלקֹול ּתַ 

:  ִאם ֲעֹונֹות ִּתְׁשָמר ָיּה ֲאדָֺני ִמי ַיֲעמֺד

:  ִּכי ִעְּמָך ַהְּסִליָחה ְלַמַען ִּתָּוֵרא

:  ִתי ְיָי ִקְּוָתה ַנְפִׁשי ְוִלְדָברֹו הֹוָחְלִּתיִקִּוי

:  ַנְפִׁשי ַלאדָֺני ִמּׁשְֺמִרים ַלּבֶֺקר ׁשְֺמִרים ַלּבֶֺקר

:  תַיֵחל ִיְׂשָרֵאל ֶאל ְיָי ִּכי ִעם ְיָי ַהֶחֶסד ְוַהְרֵּבה ִעּמֹו ְפדּו

: ְוהּוא ִיְפֶּדה ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמּכֺל עֲֹּונֹוָתיו
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ט  "תהילים קי

אותיות  י צ ח ק  לעילוי נשמת ראש הממשלה יצחק בן רוזה  

:  ֶדיָך ָעׂשּוִני ַוְיכֹוְננּוִני ֲהִביֵנִני ְוֶאְלְמָדה ִמְצֹוֶתיךָ יָ 

:  ְיֵרֶאיָך ִיְראּוִני ְוִיְׂשָמחּו ִּכי ִלְדָבְרָך ִיָחְלִּתי

:  ה ִעִּניָתִניָיַדְעִּתי ְיָי ִּכי ֶצֶדק ִמְׁשָּפֶטיָך ֶוֱאמּונָ 

:  ְיִהי ָנא ַחְסְּדָך ְלַנֲחֵמִני ְּכִאְמָרְתָך ְלַעְבְּדךָ 

:  ְיבֺאּוִני ַרֲחֶמיָך ְוֶאְחֶיה ִּכי תֹוָרְתָך ַׁשֲעֻׁשָעי

:  ֵיבׁשּו ֵזִדים ִּכי ֶׁשֶקר ִעְּותּוִני ֲאִני ָאִׂשיַח ְּבִפֻּקֶדיךָ 

:  ָיׁשּובּו ִלי ְיֵרֶאיָך ְויְֺדֵעי ֵעדֶֺתיךָ 

: י ִלִּבי ָתִמים ְּבֻחֶּקיָך ְלַמַען לֺא ֵאבֹוׁשְיהִ 

 

:  ִּדיק ַאָּתה ְיָי ְוָיָׁשר ִמְׁשָּפֶטיךָ צַ 

:  ִצִּויָת ֶצֶדק ֵעדֶֺתיָך ֶוֱאמּוָנה ְמאֺד

:  ִצְּמַתְתִני ִקְנָאִתי ִּכי ָׁשְכחּו ְדָבֶריָך ָצָרי

:  ְצרּוָפה ִאְמָרְתָך ְמאֺד ְוַעְבְּדָך ֲאֵהָבּה

:  י ְוִנְבֶזה ִּפֻּקֶדיָך לֺא ָׁשָכְחִּתיָצִעיר ָאנֺכִ 

:  ִצְדָקְתָך ֶצֶדק ְלעֹוָלם ְותֹוָרְתָך ֱאֶמת

:  ַצר ּוָמצֹוק ְמָצאּוִני ִמְצֹוֶתיָך ַׁשֲעֻׁשָעי

: ֶצֶדק ֵעְדֹוְתָך ְלעֹוָלם ֲהִביֵנִני ְוֶאְחֶיה
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:  ְלִקי ְיָי ָאַמְרִּתי ִלְׁשמֺר ְּדָבֶריךָ חֶ 

:  ָכל ֵלב ָחֵּנִני ְּכִאְמָרֶתךָ ִחִּליִתי ָפֶניָך בְ 

:  ִחַּׁשְבִּתי ְּדָרָכי ָוָאִׁשיָבה ַרְגַלי ֶאל ֵעדֶֺתיךָ 

:  ַחְׁשִּתי ְולֺא ִהְתַמְהָמְהִּתי ִלְׁשמֺר ִמְצֹוֶתיךָ 

:  ֶחְבֵלי ְרָשִעים ִעְּוֻדִני ּתֹוָרְתָך לֺא ָׁשָכְחִּתי

:  ֲחצֹות ַלְיָלה ָאקּום ְלהֹודֹות ָלְך ַעל ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקךָ 

:  ָחֵבר ֲאִני ְלָכל ֲאֶׁשר ְיֵראּוָך ּוְלׁשְֺמֵרי ִּפֻּקֶדיךָ 

: ַחְסְּדָך ְיָי ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֻחֶּקיָך ַלְּמֵדִני

 

:  ָראִתי ְּבָכל ֵלב ֲעֵנִני ְיָי ֻחֶּקיָך ֶאּצָֺרהקָ 

:  ְוֶאְׁשְמָרה ֵעדֶֺתיךָ ְקָראִתיָך הֹוִׁשיֵעִני 

:  ִקַּדְמִּתי ַבֶּנֶׁשף ָוֲאַׁשֵּוָעה ִלְדָבְרָך ִיָחְלִּתי

:  ִקְּדמּו ֵעיַני ַאְׁשֻמרֹות ָלִׂשיַח ְּבִאְמָרְתךָ 

;  קֹוִלי ִׁשְמָעה ְכַחְסֶּדָך ְיָי ְּכִמְׁשָּפֶטָך ַחֵּיִני

:  ָקְרבּו רְֺדֵפי ִזָּמה ִמּתֹוָרְתָך ָרָחקּו

:  ה ְיָי ְוָכל ִמְצֹוֶתיָך ֱאֶמתָקרֹוב ַאּתָ 

: ֶקֶדם ָיַדְעִּתי ֵמֵעדֶֺתיָך ִּכי ְלעֹוָלם ְיַסְדָּתם

 
 



 
10 

 

 
אותיות נשמה 

:  ר ְלַרְגִלי ְדָבֶרָך ְואֹור ִלְנִתיָבִתינֵ 

:  ִנְׁשַּבְעִּתי ָוֲאַקֵּיָמה ִלְׁשמֺר ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקךָ 

:  ַנֲעֵניִתי ַעד ְמאֺד ְיָי ַחֵּיִני ִכְדָבֶרךָ 

:  ִנְדבֹות ִּפי ְרֵצה ָנא ְיָי ּוִמְׁשָּפֶטיָך ַלְּמֶדִני

:  ַנְפִׁשי ְּבַכִּפי ָתִמיד ְותֹוָרְתָך לֺא ָׁשָכְחִּתי

:  ָנְתנּו ְרָׁשִעים ַּפח ִלי ּוִמִּפּקּוֶדיָך לֺא ָתִעיִתי

:  ָנַחְלִּתי ֵעְדֹוֶתיָך ְלעֹוָלם ִּכי ְׂשׂשֹון ִלִּבי ֵהָּמה

: ֹות ֻחֶּקיָך ְלעֹוָלם ֵעֶקבָנִטיִתי ִלִּבי ַלֲעׂש

 

:  ִרים ְרָדפּוִני ִחָּנם ּוִמְּדָבְרָך ָּפַחד ִלִּביׂשָ 

:  ָׂשׂש ָאנִֺכי ַעל ִאְמָרֶתָך ְּכמֹוֵצא ָׁשָלל ָרב

:  ֶׁשֶקר ָׂשֵנאִתי ָוֲאַתֵעָבה ּתֹוָרְתָך ָאָהְבִּתי

:  ֶׁשַבע ַּבּיֹום ִהַּלְלִּתיָך ַעל ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקךָ 

:  ָרב ְלאֲֺהֵבי תֹוָרֶתָך ְוֵאין ָלמֹו ִמְכׁשֹול ָׁשלֹום

:  ִׂשַּבְרִּתי ִליׁשּוָעְתָך ְיָי ּוִמְצֹוֶתיָך ָעִׂשיִתי

:  ָׁשְמָרה ַנְפִׁשי ֵעדֶֺתיָך ָואֱֺהֵבם ְמאֺד

:   ָׁשַמְרִּתי ִפּקּוֶדיָך ְוֵעדֶֺתיָך ִּכי ָכל ְּדָרַכי ֶנְגֶּדךָ 
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:  ּיֹום ִהיא ִׂשיָחִתיה ָאַהְבִּתי תֹוָרֶתָך ָּכל הַ מָ 

:  ֵמאְֺיַבי ְּתַחְּכֵמִני ִמְצֹוֶתיָך ִּכי ְלעֹוָלם ִהיא ִלי

:  ִמָּכל ְמַלְּמַדי ִהְׂשַּכְלִּתי ִּכי ֵעְדֹוֶתָך ִׂשיָחה ִלי

:  ִמְּזֵקִנים ֶאְתּבֹוָנן ִּכי ִפֻּקֶדיָך ָנָצְרִּתי

:  ָבֶרךָ ִמָּכל אַֺרח ָרע ָּכִלאִתי ַרְגָלי ְלַמַען ֶאְׁשמֺר ּדְ 

:  ִמִּמְׁשָּפֶטיָך לֺא ָסְרִּתי ִּכי ַאָּתה הֹוֵרָתִני

:  ַמה ִּנְמְלצּו ְלִחִּכי ִאְמָרֶתָך ִמְּדַבׁש ְלִפי

: ִמִּפֻּקֶדיָך ֶאְתּבֹוָנן ַעל ֵּכן ָׂשֵנאִתי ָּכל אַֺרח ָׁשֶקר

 

:  ֹוֵריִני ְיָי ֶּדֶרְך ֻחֶּקיָך ְוֶאֳּצֶרָּנה ֵעֶקבה

:  ה תֹוָרֶתָך ְוֶאְׁשְמֶרָּנה ְּבָכל ֵּלבֲהִביֵנִני ְוֶאְּצרָ 

:  ַהְדִריֵכִני ִּבְנִתיב ִמְצֹוֶתיָך ִּכי בֹו ָחָפְצִּתי

:  ַהט ִלִּבי ֶאל ֵעְדֹוֶתיָך ְוַאל ֶאל ָּבַצע

:  ַהֲעֵבר ֵעיַני ֵמְראֹות ָׁשְוא ִּבְדָרֶכָך ַחֵּיִני

:  ָהֵקם ְלַעְבְּדָך ִאְמָרֵתָך ֲאֶׁשר ְלִיְרָאֶתךָ 

:  ר ֶחְרָּפִתי ֲאֶׁשר ָיגְֺרִּתי ִּכי ִמְׁשָּפֶטיָך טֹוִביםַהֲעבֵ 

: ִהֵּנה ָּתַאְבִּתי ְלִפּקּוֶדיָך ְּבִצְדָקְתָך ַחֵּיִני
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ל  "ראש הממשלה יצחק רבין ז לימוד משניות לעילוי נשמת

 

 .י 

, רֶּבן ְּפַרְחָיה אֹומֵ  ְיהֹוֻׁשעַ . ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ְּפַרְחָיה ְוִנַּתאי ָהַאְרֵּבִלי ִקְּבלּו ֵמֶהם
אבות ( :ֶוֱהֵוי ָדן ֶאת ָכל ָהָאָדם ְלַכף ְזכּות, ּוְקֵנה ְלָך ָחֵבר, ֲעֵׂשה ְלָך ַרב

) ו,א

 צ
ַיֶּזה ְׁשֵּתי , ַרִּבי ֶאִליֶעֶזר  אֹוֵמר, ְצלֹוִחית ֶׁשָּנַפל ְלתֹוָכּה ַמִים ָּכל ֶׁשֵהן

ַיִּניֶחָּנה , ַרִּבי ֶאִליֶעֶזר  אֹוֵמר, ּה ַטלָיַרד ְלתֹוכָ . ַוֲחָכִמים  ּפֹוְסִלין. ַהָּזיֹות
 ֹות ְיָעֶרהָנַפל ְלתֹוָכּה ַמְׁשִקין ּוְמי ֵפר. ַוֲחָכִמים  ּפֹוְסִלין. ַּבַחָּמה ְוַהַּטל עֹוֶלה

ְיָעֶרה וֵאינֹו  , ְוָכל ָּדָבר ֶׁשהּוא רֹוֵׁשם, ְוַקְנַקְנּתֹום, קֹומֹוס, ְּדיֹו. ְוָצִריְך ְלַנֵּגב
 )'א',פרה ט: (ְלַנֵּגבָצִריְך 

 

ח 
 ּתֹוָרה ִקְנָין, ְוֵאּלּו ֵהן, ֲחִמָׁשה ִקְנָיִנים ָקָנה לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָּבעֹוָלמֹו

ֵּבית , ִיְׂשָרֵאל ִקְנָין ֶאָחד, ַאְבָרָהם ִקְנָין ֶאָחד, ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ִקְנָין ֶאָחד, ֶאָחד
ֹו ֶקֶדם ְיהָֺוה ָקָנִני ֵראִׁשית ַּדְרּכ, ִּדְכִתיב, ַּנִיןּתֹוָרה מִ . ַהִּמְקָּדׁש ִקְנָין ֶאָחד

י ָּׁשַמִים ִּכְסאִ ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ִמַּנִין ִּדְכִתיב ּכֺה ָאַמר ְיהָֺוה הַ , ִמְפָעָליו ֵמָאז
, קֹום ְמנּוָחִתיְוָהָאֶרץ ֲהדֺם ַרְגָלי ֵאי ֶזה ַבִית ֲאֶׁשר ִּתְבנּו ִלי ְוֵאי ֶזה מָ 

. ךָ ְלָאה ָהָאֶרץ ִקְנָינֶ ַרּבּו ַמֲעֶׂשיָך ְיהָֺוה ֻּכָּלם ְּבָחְכָמה ָעִׂשיָת מָ ָמה , ְואֹוֵמר
ֶעְליֹון קֹוֶנה  ִּדְכִתיב ַוְיָבְרֵכהּו ַוּיֺאַמר ָּברּוְך ַאְבָרם ְלֵאל, ַאְבָרָהם ִמַּנִין
ַיֲעבֹור ַעם  ַעד ַיֲעבֺר ַעְּמָך ְיהָֺוה ַעד, ִּדְכִתיב, ִיְׂשָרֵאל ִמַּנִין. ָׁשַמִים ָוָאֶרץ

ֵּבית , ל ֶחְפִצי ָבםְואֹוֵמר ִלְקדֹוִׁשים ֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ ֵהָּמה ְוַאִּדיֵרי ּכָ , זּו ָקִניתָ 
 ֲאדָֺני ּכֹוְננּו ָמכֹון ְלִׁשְבְּתָך ָּפַעְלָּת ְיהָֺוה ִמְּקָדׁש, ִּדְכִתיב, ַהִּמְקָּדׁש ִמַּנִין

 )י, אבות ו( :ֹו ַהר ֶזה ָקְנָתה ְיִמינֹוְואֹוֵמר ַוְיִביֵאם ֶאל ְּגבּול ָקְדׁש, ָיֶדיךָ 

 
ִּפּגּול  ּוְלַחֵּיב ֲעֵליֶהן ִמּׁשּום, ָקְדֵׁשי ַהִּמְזֵּבַח ִמְצָטְרִפין ֶזה ִעם ֶזה ִלְמִעיָלה

 ָקְדֵׁשי ַהִּמְזֵּבחַ . ָקְדֵׁשי ֶבֶדק ַהַּבִית ִמְצָטְרִפין ֶזה ִעם ֶזה. נֹוָתר ְוָטֵמא
 )'א',מעילה ד: (ִמְצָטְרִפין ֶזה ִעם ֶזה ִלְמִעיָלהְוָקְדֵׁשי ֶבֶדק ַהַּבִית 

 

ק 
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נ ראש הממשלה  יצחק רבין  "לאחר הלימוד לע קדיש דרבנן –

  .ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא

ויצמח פורקנה ויקרב משיחה    ,ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה .ְּבָעלְָֿמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה

 .ְוִאְמרּו׃ ָאֵמן .ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ,יֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאלְּבַחֵּייכֹון ּובְ 

 .ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעלְֵֿמי ָעלְַֿמָּיא

  יְך הּואַהָּלל ְׁשֵמּה ְּדֻקְדָׁשא ְּברִ ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיתְ  ִיְתָּבַרְך ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא

 .ְוִאְמרּו׃ ָאֵמן .ַּדֲאִמיָרן ְּבָעלְָֿמא ,ְלֵעָּֽלא ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא ֻּתְׁשְּבָֿחָתא ְוֶנֱחָמָתא

ל ָמאן ְּדָעסְִֿקין  ְוַעל ּכָ  ,ְוַעל ַּתְלִמיֵדיהֹון ְוַעל ָּכל ַּתְלִמיֵדי ַּתְלִמיֵדיהֹון ,ַעל ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ַרָּבָנן

ִחָּנא ְוִחְסָּדא   ,ְיֵהא ְלהֹון ּוְלכֹון ְׁשָלָמא ַרָּבא .ִּדי ְבַאְתָרא ָהֵדין ְוִדי ְבָכל ֲאַתר ְוֲאַתר ,ְּבאֹוַרְיָתא

 .רּו׃ ָאֵמןְוִאמְ  .ִמן ָקָדם ֲאבּוהֹון ִּדי ִבְׁשַמָּיא ,ּוֻפְרָקָנא, ּוְמזֹוֵני ְרִויֵחי, ְוַחִּיין ֲאִריִכין ,ְוַרֲחִמין

 .ְוִאְמרּו׃ ָאֵמן .ְוַחִּיים ָעֵלֽינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ,ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא

. ְוִאְמרּו׃ ָאֵמן .ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ,הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלֽינּו,עֶֺׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו

 

אל מלא רחמים 
 

ת ְקדֹוִשים ַהְמֵצא ְמנּוָחה ְנכֹוָנה על ַּכְנֵפי ַהְּׁשִכיָנה ְּבַמֲעלֹו, ָּמרֹוִמיםֵאל ָמֵלא ַרֲחִמים ׁשֹוֵכן ּבַ 

ראש המטה הכללי של צבא , ּוְטהֹוִרים ְּכזֹוַהר ָהָרִקיַע ַמְזִהיִרים ֶאת ִנְׁשַמת ראש הממשלה

מיגור האויב במלחמת ששת הימים  יצחק בן ירושלים וההגנה לישראל שניצח על שחרור 

.    בידי בן עוולה ֶׁשנרצח  בשעת מילוי תפקידוונחמיה  רוזה

 ָלֵכן ַּבַעל ָהַרֲחִמים. ְּבַגן ֵעֶדן ְּתֵהא ְמנּוָחתֹו. ְצָדָקה ְּבַעד ַהְזָּכַרת ִנְׁשָמתֹו  ו  נותניםַּבֲעבּור שאנ

ָׁשלֹום ְיָי הּוא ַנֲחָלתֹו ְוָינּוַח ּבְ . ָמתֹוְוִיְצרֹור ִּבְצרֹור ַהַחִּיים ֶאת ִנׁשְ , ַיְסִּתיֵרהּו ְּבֵסֶתר ְּכָנָפיו ְלעֹוָלִמים

: ְונֺאַמר ָאֵמן, ַעל ִמְׁשָּכבֹו
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 תפילה לשלום המדינה
 

.  ֵראִׁשית ְצִמיַחת ְּגֻאָּלֵתנּו, ִיְׂשָרֵאלְמִדיַנת-ָּבֵרְך ֶאת-, צּור ִיְׂשָרֵאל ְוגֹוֲאלֹו, ָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים
ָׂשֶריָה , ָראֶׁשיהָ ָך ּוְפרֺׂש ָעֶליָה ֻסַּכת ְׁשלֹוֶמָך ּוְׁשַלח אֹוְרָך ַוֲאִמְּתָך לְ ָהֵגן ָעֶליָה ְּבֶאְבַרת ַחְסּדֶ 

ּוָעה ְוַהְנִחיֵלם ֱאלֵֺהינּו ְיׁש, ַחֵּזק ֶאת ְיֵדי ְמִגֵּני ֶאֶרץ ָקְדֵׁשנּו. ְוַתְּקֵנם ְּבֵעָצה טֹוָבה ִמְּלָפֶניךָ , ְויֹוֲעֶציהָ 
, ָרֵאלְוֶאת ַאֵחינּו ָּכל ֵּבית ִיׂשְ . ְוָנַתָּת ָׁשלֹום ָּבָאֶרץ ְוִׂשְמַחת עֹוָלם ְליֹוְׁשֶביהָ , ַוֲעֶטֶרת ִנָּצחֹון ְּתַעְּטֵרם

, ִים ִמְׁשַּכן ְׁשֶמךָ ְותֹוִליֵכם ְמֵהָרה קֹוְמִמּיּות ְלִצּיֹון ִעיֶרָך ְוִלירּוָׁשלַ , ָנא ְּבָכל ַאְרצֹות ְּפזּוֵריֶהםְּפָקד-
ִמָּׁשם ִמָּׁשם ְיַקֶּבְצָך יהוה ֱאלֶֺהיָך ּו, ִאם ִיְהֶיה ִנַּדֲחָך ִּבְקֵצה ַהָּׁשָמִים: ְבֶּדךָ ַּכָּכתּוב ְּבתֹוַרת מֶֺׁשה עַ 

: ֶתיךָ ְוֵהיִטְבָך ְוִהְרְּבָך ֵמֲאבֺ, ָיְרׁשּו ֲאבֶֺתיָך ִויִרְׁשָּתּהֶוֱהִביֲאָך יהוה ֱאלֶֺהיָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר-: ִיָּקֶחךָ 
ָּדִוד ּוְׁשַלח ָלנּו ְמֵהָרה ֶּבן-, ְוִלְׁשמֺר ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי תֹוָרֶתךָ , ְלִיְרָאה ֶאת ְׁשֶמךָ ְוַיֵחד ְלָבֵבנּו ְלַאֲהָבה ּו

. ִלְפּדֹות ְמַחֵּכי ֵקץ ְיׁשּוָעֶתךָ , ְמִׁשיַח ִצְדֶקךָ 
יהוה ֱאלֵֺהי : ֹוְויֺאַמר ּכֺל ֲאֶׁשר ְנָׁשָמה ְבַאּפ, הֹוַפע ַּבֲהַדר ְּגאֹון ֻעֶּזָך ַעל ָּכל יֹוְׁשֵבי ֵתֵבל ַאְרֶצךָ 

ִיְׂשָרֵאל ֶמֶלְך  
. ָאֵמן ֶסָלה, ּוַמְלכּותֹו ַּבּכֺל ָמָׁשָלה

 
 

פסוקים מעניני דיומא  

 בראשית פרק ט

ָאָדם ִמַּיד ִאיׁש ָאִחיו ְוַאְך ֶאת ִּדְמֶכם ְלַנְפׁשֵֺתיֶכם ֶאְדרֺׁש ִמַּיד ָּכל ַחָּיה ֶאְדְרֶׁשּנּו ּוִמַּיד הָ ) ה( 
:ָהָאָדם ֶאְדרֺׁש ֶאת ֶנֶפׁש  

:םׁשֵֺפְך ַּדם ָהָאָדם ָּבָאָדם ָּדמֹו ִיָּׁשֵפְך ִּכי ְּבֶצֶלם ֱאלִֺהים ָעָׂשה ֶאת ָהָאדָ ) ו(  

 

 

לאהבת הבריות תפילה 

, אלוהינו ואלוהי אבותינו  תהא נא תפילתי זו לעילוי נשמת ראש הממשלה יצחק בן רוזה 
ראל בארץ ישראל לבטח מקובלת לפניך ובזכות תורתי ותפילתי ותחנוני ישב עם יש

תפרח תורתנו וירבו זכויותינו ונהא אוהבים זה לזה ויהיו כל ישראל . שלווהבשלום וב
.   חברים

. והריני מקבל על עצמי  לקיים מצוות ואהבת לרעך כמוך השקולה כנגד כל התורה כולה
שמע בבית ויעל ישראל עמך תשים לעולם כי אתה הוא מלך אדון לכל השלום  שלום רב

. קול ששון וקול שמחה שראלי

 .אלוהי' לישועתך קיויתי ה
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