דברי תפילה
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ֵאל ָמ ֵלא ַר ֲח ִמים
[ לזכר יצחק רבין ]

רֹומים,
ׁשֹוכן ַּב ְּמ ִ
ֵאל ָמ ֵלא ַר ֲח ִמיםֵ ,
נּוחה נְ כֹונָ הַ ,על ַּכנְ ֵפי ַה ׁ ְּש ִכינָ ה,
ַה ְמ ֵצא ְמ ָ
ירים,
יע ַמזְ ִה ִ
הֹוריםְּ ,כז ַֹהר ָה ָר ִק ַ
ּוט ִ
דֹושים ְ
ְּב ַמ ֲעלֹות ְק ׁ ִ
ַאחר ְל ַעם
ֶאת נִ ׁ ְש ַמת יִ ְצ ָחק ֶּבן רֹוזָ ה ּונְ ֶח ְמיָ ה ַר ִּבין ֲא ֶׁשר ָחזֶ ה ָע ִתיד ֵ
יִ ְׂש ָר ֵאל,
קּופה ֲח ָד ָׁשה.
ָל ַחם ֶאת ִמ ְל ֶח ֶמת ַה ָּׁשלֹום וְ נָ ַפל ַעל ִּפ ְת ָחּה ֶׁשל ְּת ָ
נּוחתֹו
ְּבגַ ן ֵע ֶדן ְּת ֵהא ְמ ָ
עֹול ִמים,
ירהּו ְּב ֵס ֶתר ְּכנָ ָפיו ְל ָ
ַּב ַעל ָה ַר ֲח ִמים יַ ְס ִּת ֵ
וְ יִ ְצרֹר ִּב ְצרֹור ַה ַח ִּיים ֶאת נִ ׁ ְש ָמתֹו.
יְ יָ הּוא נַ ֲח ָלתֹו,
ָאמן.
ֹאמר ֵ
נּוח ְּב ׁ ָשלֹום ַעל ִמ ׁ ְש ָּכבֹו ,וְ נ ַ
וְ יָ ַ
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יִ זְ ּכֹר

נֹוח יִ ְצ ָחק ֶּבן רֹוזָ ה ּונְ ֶח ְמיָ ה ַר ִּבין
ֹלהים ֶאת נִ ׁ ְש ַמת רֹאׁש ַה ֶּמ ְמ ָׁש ָלה ַה ָּמ ַ
יִ זְ ּכֹר ֱא ִ
ּוׁש ִליחּות ֲא ֶׁשר ָח ֵדלּוְּ .ת ֵהא
ַאּבל ַעל ָחזֹון ְ
זִ ְכרֹונֹו ִל ְב ָר ָכה .יַ ְׂש ִּכיל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל וְ יִ ְת ֵ
ַאב ָר ָהם ,יִ ְצ ָחק וְ יַ ֲעקֹבָ ,ש ָׂרהִ ,ר ְב ָקה,
רּורה ִּב ְצרֹור ַה ַח ִּיים ִעם נִ ׁ ְשמֹות ְ
נַ ְפׁשֹו ְצ ָ
ָאמן.
ֹאמר ֵ
יקים וְ ַצ ְד ָקנִ ּיֹות ׁ ֶש ְּבגַ ן ֵע ֶדן ,וְ נ ַ
ָר ֵחל וְ ֵלָאה וְ ִעם ׁ ְשָאר ַצ ִּד ִ

נֹוח יִ ְצ ָחק ֶּבן רֹוזָ ה ּונְ ֶח ְמיָ ה
יִ זְ ּכֹר ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאת נִ ְׁש ַמת רֹאׁש ַה ֶּמ ְמ ָׁש ָלה ַה ָּמ ַ
ּדּורי ַה ְמ ַר ֵּצ ַח
ּומגְ ִׁשיםֲ ,א ֶׁשר נִ ְק ַטף ְּב ַכ ֵ
חֹולם ַ
ּומ ְצ ִּביאְ .מ ִדינַ אי ֵ
ַר ִּביןַ ,חּיָ לְ ,מ ַפ ֵּקד ַ
רּורה
עֹולם ֶה ָחזֹוןְּ .ת ֵהא נַ ְפׁשֹו ְצ ָ
עֹולם ַה ָּׁשלֹום וְ ַ
עֹולם ָה ֲע ִׂשּיָ הַ ,
ֶּבן ַע ֵּמנּוֵ ,מ ַ
ַאב ָר ָהם ,יִ ְצ ָחק וְ יַ ֲעקֹבָׂ ,ש ָרהִ ,ר ְב ָקהָ ,ר ֵחל וְ ֵלָאה וְ ִעם
ִּב ְצרֹור ַה ַחּיִ ים ִעם נִ ְׁשמֹות ְ
ָאמן.
ֹאמר ֵ
יקים וְ ַצ ְד ָקנִ ּיֹות ֶׁש ְּבגַ ן ֵע ֶדן ,וְ נ ַ
ְׁשָאר ַצ ִּד ִ
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יזכור ליצחק רבין
[ הרב יורם מזור ]
ּלֹוחם וְ ַה ְּמ ַפ ֵּקדַ ,שֹר
נִ זְ ּכֹר ֶאת ָה ֵרעּות ֲא ֶׁשר ִלּוְ ָתה ֶאת ְּדמּותֹוְּ ,דמּות ַה ַחּיָ לַ ,ה ֵ
ּומ ְל ֶח ֶמת ֵׁש ֶׁשת ַהּיָ ִמים ִּבגְ ֻד ָּל ָתּה.
ִצ ְבאֹות יִ ְשֹ ָר ֵאלֵ ,מָאז יְ ֵמי ַה ַּפ ְל ָמ"חַ ,צ ַה"ל ִ
יּוכל ַעּמֹו ְל ַכ ֵּתת ֶאת ַח ְרּבֹו
יע ֶאל היֹום ּבֹו ַ
ּלֹוחם ֲא ֶׁשר יִ ֵחל ְל ַהּגִ ַ
נִ זְ ּכֹר ֶאת ַה ֵ
ְל ַמזְ ֵמ ָרהָ ,ל ׁ ֶש ֶבת ַּת ַחת ּגַ ְפנֹו וְ ַת ַחת ְּת ֵאנָ תֹו ְּב ֵאין ַמ ֲח ִריד ,וְ ֵל ָהנֹות ִמ ְּפ ִרי ַה ָּׁשלֹום.
ַאחר ְל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל,
נִ זְ ּכֹר ֶאת ַה ְּמ ִדינַ אי ֲא ֶׁשר ָחזָ ה ָע ִתיד ֵ
ָל ַחם ֶאת ִמ ְל ֶח ֶמת ַה ָּׁשלֹום
קּופה ֲח ָד ָׁשה.
וְ נָ ַפל ַעל ִּפ ְת ָחּה ֶׁשל ְּת ָ

יִ זְ ּכֹר ַעם יִ ְשֹ ָר ֵאל ֶאת זִ ְכרֹו ֶׁשל
רֹאש ֶמ ְמ ֶׁש ֶלת יִ ְשֹ ָר ֵאל יִ ְצ ָחק ַר ִּבין ,זִ ְכרֹו ִל ְב ָר ָכה
יַ ְׂש ִּכיל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ַעל ְׁש ִליחּות וְ ָחזֹון ֲא ֶׁשר ָח ֵדלּו.
ּומ ְצ ִּביא.
ֹלהים ֶאת נִ ְׁש ַמת יִ ְצ ָחק ֶּבן רֹוזָ ה ּונְ ֶח ְמיָ ה ַר ִּביןַ ,חּיָ לְ ,מ ַפ ֵּקד ַ
יִ זְ ּכֹור ֱא ִ
ּומגְ ִׁשיםֲ ,א ֶׁשר נִ ְק ַטף
חֹולם ַ
ְמ ִדינַ אי ֵ
עֹולם ָה ֲע ִׂשּיָ ה,
ּדּורי ַה ְמ ַר ֵּצ ַח ֶּבן ַע ֵּמנּוֵ ,מ ַ
ְּב ַכ ֵ
עֹולם ֶה ָחזֹון.
עֹולם ַה ָּׁשלֹום וְ ַ
ַ

רּורה ִּב ְצרֹור ַה ַחּיִ ים.
ְּת ֵהא נִ ְׁש ָמתֹו ְצ ָ
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השלום – תפילה
[ רבי נתן שטרנהרץ בעקבות רבי נחמן מברסלב ]
יִ ְהיֶ ה ָרצֹון ִמ ְּל ָפנֶ יָך
עֹולם
ּוׁש ִפיכּות ָּד ִמים ִמן ָה ָ
ֶׁש ְּת ַב ֵּטל ִמ ְל ָחמֹות ְ
עֹולם.
וְ ַת ְמ ִׁשיְך ָׁשלֹום ּגָ דֹול וְ נִ ְפ ָלא ָּב ָ
וְ ֹלא יִ ְּׂשאּו עֹוד ּגֹוי ֶאל ּגֹוי ֶח ֶרב
וְ ֹלא יִ ְל ְמדּו עֹוד ִמ ְל ָח ָמה.
ּתֹוׁש ֵבי ֵת ֵבל ָה ֱא ֶמת ַל ֲא ִמּתֹו
ְ
ַרק יַ ִּכירּו וְ יֵ ְדעּו ָּכל
ֹלקת
ּומ ֲח ֶ
עֹולם ַהּזֶ ה ִּב ְׁש ִביל ִריב ַ
ֲא ֶׁשר ֹלא ָּבאנּו ָל ָ
ּוׁש ִפיכּות ָּד ִמים
וְ ֹלא ִּב ְׁש ִביל ִׂשנְ ָאה וְ ִקנְ ָאה וְ ִקנְ ּתּור ְ
אֹותָך
עֹולם ְּכ ֵדי ְל ַה ִּכיר וְ ָל ַד ַעת ְ
ַרק ָּבאנּו ְל ָ
ִּת ְת ָּב ַרְך ָלנֶ ַצח.
ֲאדֹון ַה ָּׁשלֹום ֶמ ֶלְך ֶׁש ַה ָּׁשלֹום ֶׁשּלֹו
ּובֹורא ֶאת ַהּכֹל
ֵ
עֹוׂשה ָׁשלֹום
ֶ
יענּו ֻּכ ָּלנּו ֶׁשּנִ זְ ֶּכה ָת ִמיד ֶל ֱאחֹז ְּב ִמ ַּדת ַה ָּׁשלֹום
הֹוׁש ֵ
ַעזְ ֵרנּו וְ ִ
ּובין ִאיׁש וְ ִא ְׁשּתֹו
ָאדם ַל ֲח ֵברֹו ֵ
וְ יִ ְהיֶ ה ָׁשלֹום ּגָ דֹול ֶּב ֱא ֶמת ֵּבין ָּכל ָ
ָאדם.
ֹלקת ֲא ִפּלּו ַּב ֵּלב ֵּבין ָּכל ְּבנֵ י ָ
וְ ֹלא יִ ְהיֶ ה ׁשּום ַמ ֲח ֶ
רֹומיָך
עֹוׂשה ָׁשלֹום ִּב ְמ ֶ
ַאּתה ֶ
ָ
ּומיִ ם
ַאּתה ְמ ַח ֵּבר ְׁשנֵ י ֲה ָפ ִכים יַ ַחד ֵאׁש ַ
וְ ָ
יהם
עֹוׂשה ָׁשלֹום ֵּבינֵ ֶ
ַאּתה ֶ
צּומים ָ
אֹותיָך ָה ֲע ִ
ּובנִ ְפ ְל ֶ
ְ
עֹולם ֻּכּלֹו
ֵּכן ַּת ְמ ִׁשיְך ָׁשלֹום ּגָ דֹול ָע ֵלינּו וְ ַעל ָּכל ָה ָ
דֹולה
ַאה ָבה ּגְ ָ
ּוב ֲ
ְּבא ֶֹפן ֶׁשּיִ ְת ַח ְּברּו ָּכל ַה ֲה ָפ ִכים יַ ַחד ְּב ָׁשלֹום ּגָ דֹול ְ
ַאחת וְ ֵלב ֶא ָחד
וְ יֻ ְכ ְללּו ֻּכ ָּלם ְּב ֵד ָעה ַ
תֹור ֶתָך ֶּב ֱא ֶמת
ּול ָ
ְל ִה ְת ָק ֵרב ֵא ֶליָך ְ
ַאחת ַל ֲעׂשֹות ְרצֹונְ ָך ְּב ֵל ָבב ָׁש ֵלם.
וַ ּיַ ֲעׂשּו ֻּכ ָּלם ֲאגֻ ָּדה ַ
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עיצוב :סנדרה ברטוב גרין
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