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דברים לזכרו של יוסי שבתאי
ביום שישי בערב ,נר-שמיני של חנוכה התש“ע,
כשנרות החנוכיה דולקים במלואם לצד נרות השבת ,כך
לאורם ,עשתה נשמתו את דרכה לגנזי מרומים.
יוסי שבתאי ביטא את אהבתו לשירה בהיותו חבר
במקהלתנו קרוב ל 20-שנה.
הוא נטל חלק פעיל בהוויה של המקהלה ,בעשייה
מאחורי הקלעים ,בשירה ובשירים שכה אהב.
שנים טיפל בנאמנות וביושר בענייני הכספים של
המקהלה.
יוסי צירף והביא חברים למקהלה .הוא דאג שקליטתם
תהיה נעימה ומהירה ,הן מהבחינה המקצועית והן
מהבחינה החברתית .יוסי היה איש חם ולבבי .יוסי היה
חבר.

יהי זכרו ברוך
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מי שלא היה בבית קברות במשך שלושים יום
מברך ברכה זו בבואו תוך ד' אמות לקברים:

ֹלהינוּ ֶמלֶ ְך ָהעוֹלָ םֲ ,א ֶשׁר יָ צַ ר ֶא ְתכֶ ם ַב ִּדּין,
ָבּרוְּך ַא ָתּה יְ יָ ֱ ,א ֵ
יוֹד ַע ִמ ְספַ ּר
וְ זָ ן וְ כִ לְ כֵ ּל ֶא ְתכֶ ם ַב ִּדּין ,וְ ֵה ִמית ֶא ְתכֶ ם ַב ִּדּין ,וְ ֵ
יוֹתכֶ ם ַב ִּדּיןָ :בּרוְּך ַא ָתּה
כֻ ּלְ ּכֶ ם ַב ִּדּין ,וְ ָע ִתיד לְ ַה ֲחזִ יר וּלְ ַה ֲח ְ
יְ יָ ְ ,מ ַחיֵ ּה ַה ֵמ ִּתים:
הוֹש ַׁיע.
ַא ָתּה גִ ּבּוֹר לְ עוֹלָ םֲ ,אדֹנָ י ְמ ַחיֵ ּה ֵמ ִתים ַא ָתּהַ ,רב לְ ִ
סוֹמְך
ְמכַ לְ כֵ ּל ַחיִ ּים ְב ֶּח ֶסדְ ,מ ַחיֵ ּה ֵמ ִתים ְב ַּר ֲח ִמים ַר ִבּיםֵ ,
סוּריםְ ,וּמ ַקיֵ ּם ֱאמוּנָ תוֹ
רוֹפא חוֹלִ יםַ ,וּמ ִתּיר ֲא ִ
נוֹפלִ ים ,וְ ֵ
ְ
דּוֹמה לָ ְּךֶ ,מלֶ ְך
ישׁנֵ י ָע ָפרִ .מי כָ מוָֹך ַב ַּעל גְ ּבוּרוֹת ִוּמי ֶ
לִ ֵ
שׁוּעה .וְ נֶ ֱא ָמן ַא ָתּה לְ ַה ֲחיוֹת ֵמ ִתים.
ֵמ ִמית ְוּמ ַחיֶ ּה ַוּמ ְצ ִמ ַיח יְ ָ
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ליד הקבר יש לומר את התפילות הבאות:
פרקי תהילים:
תהילים פרק לג
ַרנְ ּנוּ ַצ ִד ִּיקים ַבּיָ י לַ יְ ָש ִׁרים נָ אוָ ה ְת ִהלָ ּה :הוֹדוּ לַ יָ י ְבּכִ נּוֹר ְבּנֵ ֶבל
רוּעה :כִ ּי
ָעשׂוֹר זַ ְמּרוּ לוִֹ :שׁירוּ לוֹ ִשׁיר ָח ָדשׁ ֵה ִיטיבוּ נַ גֵ ּן ִב ְּת ָ
יָ ָשׁר ְד ַּבר יְ יָ וְ כָ ל ַמ ֲע ֵשׂהוּ ֶב ֱּאמוּנָ ה :א ֵֹהב ְצ ָד ָקה ִוּמ ְש ָׁפּט
רוּח ִפּיו כָ ּל
ֶח ֶסד יְ יָ ָמלְ ָאה ָה ָא ֶרץִ :ב ְּד ַבר יְ יָ ָש ַׁמיִ ם נַ ֲעשׂוּ ְוּב ַ
ּאוֹצרוֹת ְתּהוֹמוֹת :יִ ְיראוּ ֵמיְ יָ
ְצ ָב ָאם :כֹּנֵ ס כַ ּנֵ ּד ֵמי ַהיָ ּם נ ֵֹתן ְב ָ
אמר וַ יֶ ִּהי הוא
כָ ּל ָה ָא ֶרץ ִמ ֶמּנּוּ יָ גוּרוּ כָ ּל י ְֹש ֵׁבי ֵת ֵבל :כִ ּי הוּא ַ
ִצוָ ּה וַ יַ ֲּעמֹד :יְ יָ ֵה ִפיר ֲע ַצת גּוֹיִ ם ֵהנִ יא ַמ ְח ְשׁבוֹת ַע ִמּיםֲ :ע ַצת
יְ יָ לְ עוֹלָ ם ַת ֲּעמֹד ַמ ְח ְשׁבוֹת לִ בּוֹ לְ דֹר וָ דֹרַ :א ְש ֵׁרי ַהגּוֹי ֲא ֶשׁר
ש ַׁמיִ ם ִה ִבּיט יְ יָ ָראה ֶאת
ֹלהיו ָה ָעם ָב ַּחר לְ נַ ֲחלָ ה לוִֹ :מ ָ ּ
יְ יָ ֱא ָ
כָ ּל ְבּנֵ י ָה ָא ָדםִ :מ ְמּכוֹן ִש ְׁבתּוֹ ִה ְשׁגִ ַּיח ֶאל כָ ּל י ְֹש ֵׁבי ָה ָא ֶרץ:
נוֹשׁע
ַהיֹ ֵּצר יַ ַחד לִ ָבּם ַה ֵמ ִּבין ֶאל כָ ּל ַמ ֲע ֵש ֶׂיהםֵ :אין ַה ֶמּלֶ ְך ָ
שׁוּעה
ְב ָּרב ָחיִ ל גִ ּבּוֹר ֹלא יִ נָ ֵּצל ְב ָּרב כֹ ַּחֶ :ש ֶׁקר ַהסּוּס לִ ְת ָ
ְוּברֹב ֵחילוֹ ֹלא יְ ַמלֵ ּטִ :הנֵ ּה ֵעין יְ יָ ֶאל יְ ֵר ָאיו לַ ְמיַ ֲחלִ ים לְ ַח ְסדּוֹ:
יּוֹתם ָב ָּר ָעב :נַ ְפ ֵשׁנוּ ִחכְ ָּתה לַ יָ י
לְ ַה ִצּיל ִמ ָמּוֶ ת נַ ְפ ָשׁם וּלְ ַח ָ
ֶעזְ ֵרנוּ ָוּמגִ נֵ ּנוּ הוּא :כִ ּי בוֹ יִ ְש ַׂמח לִ ֵבּנוּ כִ ּי ְב ֵשׁם ָק ְדשׁוֹ ָב ָט ְחנוּ:
יְ ִהי ַח ְס ְדָּך יְ יָ ָעלֵ ינוּ כַ ֲּא ֶשׁר יִ ַחלְ נוּ לָ ְך
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תהילים פרק טז
ת לַ יָ י ֲאדֹנָ י
ִמכְ ָתּם לְ ָדוִ ד ָש ְׁמ ֵרנִ י ֵאל כִ ּי ָח ִס ִיתי ָבְךָ :א ַמ ְר ְ ּ
דוֹשׁים ֲא ֶשׁר ָב ָּא ֶרץ ֵה ָמּה וְ ַא ִד ֵּירי
טוֹב ִתי ַבּל ָעלֶ יָך :לִ ְק ִ
ָא ָתּה ָ
ּבוֹתם ַא ֵחר ָמ ָהרוּ ַבּל ַא ִסּיְך נִ ְסכֵ ֶּיהם
כָ ּל ֶח ְפ ִצי ָבם :יִ ְרבּוּ ַע ְצ ָ
כוֹסי
ׁמוֹתם ַעל ְש ָׂפ ָתי :יְ יָ ְמנָ ת ֶחלְ ִקי וְ ִ
ִמ ָדּם ַוּבל ֶא ָשּׂא ֶאת ְש ָ
גּוֹרלִ יֲ :ח ָבלִ ים נָ ְפלוּ לִ י ַבּנְ ִּע ִימים ַאף נַ ֲחלָ ת
תּוֹמיְך ָ
ַא ָתּה ִ
ָש ְׁפ ָרה ָעלָ יֲ :א ָב ֵרְך ֶאת יְ יָ ֲא ֶשׁר יְ ָע ָצנִ י ַאף לֵ ילוֹת יִ ְסּרוּנִ י
יוֹתיִ :שׁוִ ִּיתי יְ יָ לְ נֶ גְ ִדּי ָת ִמיד כִ ּי ִמ ִימינִ י ַבּל ֶאמּוֹט :לָ כַ ן
כִ לְ ָ
שכֹּן לָ ֶב ַטח :כִ ּי ֹלא ַת ֲעזֹב
ּבוֹדי ַאף ְב ָּש ִׂרי יִ ְ ׁ
ָש ַׂמח לִ ִבּי וַ יָ ּגֶ ל כְ ִ
תּוֹד ֵיענִ י א ַֹרח
נַ ְפ ִשׁי לִ ְשׁאוֹל ֹלא ִת ֵתּן ֲח ִס ְידָך לִ ְראוֹת ָש ַׁחתִ :
ַחיִ ּים ש ַֹבע ְש ָׂמחוֹת ֶאת ָפּנֶ יָך נְ ִעימוֹת ִב ִּימינְ ָך נֶ ַצח:

תהילים פרק יז
ְת ִּפלָ ּה לְ ָדוִ ד ִש ְׁמ ָעה יְ יָ ֶצ ֶדק ַה ְק ִש ָׁיבה ִרנָ ִּתי ַה ֲאזִ ינָ ה ְת ִפלָ ִּתי
ְבֹּלא ִש ְׂפ ֵתי ִמ ְר ָמהִ :מלְ ָּפנֶ יָך ִמ ְש ָׁפ ִּטי יֵ ֵצא ֵעינֶ יָך ֶת ֱּחזֶ ינָ ה
ת לַ ּיְ לָ ה ְצ ַר ְפ ָתּנִ י ַבל ִת ְּמ ָצא
ּיש ִׁריםָ :ב ַּחנְ ָתּי לִ ִבּי ָפ ַּק ְד ָ ּ
ֵמ ָ
זַ מֹ ִּתי ַבּל יַ ֲע ָבר ִפּי :לִ ְפ ֻעלּוֹת ָא ָדם ִב ְּד ַבר ְש ָׂפ ֶתיָך ֲאנִ י
ּלוֹתיָך ַבּל נָ מוֹטוּ
תמְֹך ֲא ֻש ַׁרי ְב ַּמ ְעגְ ֶ
ָש ַׁמ ְר ִתּי ָא ְרחוֹת ָפ ִּריץּ ָ :
אתיָך כִ ּי ַת ֲענֵ נִ י ֵאל ַהט ָאזְ נְ ָך לִ י ְש ַׁמע
ְפ ָע ָמיֲ :אנִ י ְק ָר ִ
קוֹמ ִמים
חוֹסים ִמ ִמ ְּת ְ
ִ
מוֹש ַׁיע
ִ
ִא ְמ ָר ִתיַ :ה ְפלֵ ה ֲח ָס ֶדיָך
ִב ִּימינֶ ָךָ :ש ְׁמ ֵרנִ י כְ ִּאישׁוֹן ַבּת ָעיִ ן ְב ֵּצל כְ ּנָ ֶפיָך ַת ְּס ִת ֵּירנִ יִ :מ ְפּנֵ י
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ְר ָש ִׁעים זוּ ַשׁדּוּנִ י אֹיְ ַבי ְבּנֶ ֶפשׁ יַ ִקּיפוּ ָעלָ יֶ :חלְ ָבּמוֹ ָסגְ רוּ ִפּימוֹ
ִד ְבּרוּ ְבגֵ אוּתַ :אשּ ֵׁרנוּ ַע ָתּה ְס ָבבוּנוּ ֵעינֵ ֶיהם יָ ִשׁיתוּ לִ נְ טוֹת
ָב ָּא ֶרץִ :ד ְּמיֹנוֹ כְ ַּא ְריֵ ה יִ כְ סוֹף לִ ְטרֹף וְ כִ כְ ִפיר י ֵֹשׁב ְב ִּמ ְס ָת ִּרים:
קוּמה יְ יָ ַק ְד ָּמה ָפנָ יו ַהכְ ִר ֵיעהוּ ַפּלְ ָּטה נַ ְפ ִשׁי ֵמ ָר ָשׁע ַח ְר ֶבָּך:
ָ
ִמ ְמ ִתים יָ ְדך יְ יָ ִמ ְמ ִתים ֵמ ֶחלֶ ד ֶחלְ ָקם ַב ַּחיִ ּים ְוּצפוּנְ ָך ְת ַּמלֵ ּא
ִב ְטנָ ם יִ ְש ְׂבּעוּ ָבנִ ים וְ ִהנִ ּיחוּ יִ ְת ָרם לְ עוֹלְ לֵ ֶיהםֲ :אנִ י ְב ֶּצ ֶדק
ֶא ֱחזֶ ה ָפנֶ יָך ֶא ְש ְׂב ָּעה ְב ָה ִקיץ ְתּמוּנָ ֶתָך:

תהילים עב
ֹלהים ִמ ְש ָׁפ ֶּטיָך לְ ֶמלֶ ְך ֵתּן וְ ִצ ְד ָק ְתָך לְ ֶבן ֶמלֶ ְך:
לִ ְשֹׁלמֹה ֱא ִ
יָ ִדין ַע ְמָּך ְב ֶצ ֶדק וַ ֲענִ יֶ ּיָך ְב ִמ ְש ָׁפּט :יִ ְשׂאוּ ָה ִרים ָשׁלוֹם לָ ָעם
יוֹש ַׁיע לִ ְבנֵ י ֶא ְביוֹן וִ ַידכֵ ּא
שפֹּט ֲענִ יֵ ּי ָעם ִ
וּגְ ָבעוֹת ִב ְּצ ָד ָקה :יִ ְ ׁ
דּוֹרים :יֵ ֵרד כְ ָּמ ָטר
עוֹשׁק :יִ ָיראוָּך ִעם ָש ֶׁמשׁ וְ לִ ְפנֵ י יָ ֵר ַח דּוֹר ִ
ֵ
ַעל גֵ ּז כִ ְּר ִב ִיבים זַ ְרזִ יף ָא ֶרץ :יִ ְפ ַרח ְבּיָ ָמיו ַצ ִדּיק וְ רֹב ָשׁלוֹם
ַעד ְבּלִ י יָ ֵר ַח :וְ יֵ ְר ְ ּד ִמיָ ּם ַעד יָ ם ִוּמנָ ָּהר ַעד ַא ְפ ֵסי ָא ֶרץ :לְ ָפנָ יו
יִ כְ ְרעוּ ִציִ ּים וְ אֹיְ ָביו ָע ָפר יְ לַ ֵחכוַּ :מלְ כֵ י ַת ְר ִשׁישׁ וְ ִאיִ ּים ִמנְ ָחה
יָ ִשׁיבוּ ַמלְ כֵ י ְש ָׁבא ְוּס ָבא ֶא ְשׁכָ ּר יַ ְק ִריבוּ :וְ יִ ְש ַׁת ֲּחווּ לוֹ כָ ל
ְמלָ כִ ים כָ ּל גּוֹיִ ם יַ ַע ְבדוּהוּ :כִ ּי יַ ִצּיל ֶא ְביוֹן ְמ ַשׁוֵ ַּע וְ ָענִ י וְ ֵאין עֹזֵ ר
יוֹש ַׁיעִ :מתּוְֹך
לוֹ :יָ חֹס ַעל ַדּל וְ ֶא ְביוֹן וְ נַ ְפשׁוֹת ֶא ְביוֹנִ ים ִ
ֵוּמ ָח ָמס יִ גְ ַאל נַ ְפ ָשׁם וְ יֵ ַיקר ָד ָּמם ְב ֵּעינָ יו :וִ ִיחי וְ יִ ֶתּן לוֹ ִמזְ ַּהב
ְש ָׁבא וְ יִ ְת ַפּלֵ ּל ַב ֲּעדוֹ ָת ִמיד כָ ּל היּוֹם יְ ָב ְרכֶ נְ הוּ :יְ ִהי ִפ ַסּת ַבּר
ָב ָּא ֶרץ ְ ּברֹאשׁ ָה ִרים יִ ְר ַעשׁ כַ ּלְ ָּבנוֹן ִפ ְּריוֹ וְ יָ ִציצוּ ֵמ ִעיר כְ ֵּע ֶשׂב
ָה ָא ֶרץ :יְ ִהי ְשׁמוֹ לְ עוֹלָ ם לִ ְפנֵ י ֶש ֶׁמשׁ יִ נּוֹן ְשׁמוֹ וְ יִ ְת ָב ְּרכוּ בוֹ כָ ּל
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נִ ְפלָ אוֹת לְ ַבדּוָֹ :וּברוְּך ֵשׁם כְ ּבוֹדוֹ לְ עוֹלָ ם וְ יִ ָמּלֵ א כְ בוֹדוֹ ֶאת
כָ ּל ָה ָא ֶרץ ָא ֵמן וְ ָא ֵמן :כָ ּלוּ ְת ִפלּוֹת ָדּוִ ד ֶבּן יִ ָשׁי:

תהילים צא
י ֵֹשׁב ְב ֵּס ֶתר ֶעלְ יוֹן ְב ֵּצל ַש ַׁדּי יִ ְתלוֹנָ ן :א ַֹמר לַ יָ ּי ַמ ְח ִסי
ֹלהי ֶא ְב ַטח בּוֹ :כִ ּי הוּא יַ ִצּילְ ָך ִמ ַפּח יָ קוּשׁ ִמ ֶד ֶּבר
צוּד ִתי ֱא ַ
ְוּמ ָ
ַהוּוֹתְ :ב ֶּא ְב ָרתוֹ יָ ֶסְך לָ ְך וְ ַת ַחת כְ ּנָ ָפיו ֶת ְּח ֶסה ִצנָ ּה וְ ס ֵֹח ָרה
יוֹמםִ :מ ֶד ֶּבר
ֲא ִמתּוֹֹ :לא ִת ָירא ִמ ַפ ַּחד לָ יְ לָ ה ֵמ ֵחץ יָ עוּף ָ
ָ ּבא ֶֹפל יַ ֲהֹלְך ִמ ֶק ֶּטב יָ שׁוּד ָצ ֳה ָריִ ם :יִ פֹּל ִמ ִצ ְּדָּך ֶאלֶ ף ְוּר ָב ָבה
ִמ ִימינֶ ָך ֵאלֶ יָך ֹלא יִ גָ ּשַׁ :רק ְב ֵּעינֶ יָך ַת ִבּיט וְ ִשׁלֻ ַּמת ְר ָש ִׁעים
ת ְמעוֹנֶ ָךֹ :לא ְת ֻאנֶ ּה
ִת ְּר ֶאה :כִ ּי ַא ָתּה יְ יָ ַמ ְח ִסי ֶעלְ יוֹן ַש ְׂמ ָ ּ
ֵאלֶ יָך ָר ָעה וְ נֶ גַ ע ֹלא יִ ְק ַרב ְב ָּא ֳהלֶ ָך :כִ ּי ַמלְ ָאכָ יו יְ ַצוֶ ּה לָ ְּך
תגֹּף ָב ֶּא ֶבן
שׂאוּנְ ָך ֶפּן ִ ּ
לִ ְש ָׁמ ְרָך ְבּכָ ל ְד ָּרכֶ יָךַ :על כַ ַּפּיִ ם יִ ָ ּ
ַרגְ לֶ ָךַ :על ַש ַׁחל וָ ֶפ ֶתן ִת ְּדרְֹך ִת ְּרמֹס כְ ִּפיר וְ ַתנִ ּין :כִ ּי ִבי ָח ַשׁק
וַ ֲא ַפלְ ֵּטהוּ ֲא ַשׂגְ ֵּבהוּ כִ ּי יָ ַדע ְש ִׁמי :יִ ְק ָר ֵאנִ י וְ ֶא ֱענֵ הוּ ִעמּוֹ ָאנֹכִ י
ְב ָצ ָרה ֲא ַחלְ ֵּצהוּ וַ ֲאכַ ְב ֵּדהוּ :א ֶֹרְך יָ ִמים ַא ְש ִׂב ֵּיעהוּ וְ ַא ְר ֵאהוּ
ּישׁוּע ִתי:
ִב ָ
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תהילים קד
ת ְמאֹד הוֹד וְ ָה ָדר לָ ָב ְש ָׁתּ:
ֹלהי גָ ַּדלְ ָ ּ
ָב ְּרכִ י נַ ְפ ִשׁי ֶאת יְ יָ יְ יָ ֱא ַ
נוֹטה ָש ַׁמיִ ם כַ ּיְ ִר ָיעהַ :ה ְמ ָק ֶרה ַב ַמּיִ ם
ּשׂלְ ָמה ֶ
ע ֶֹטה אוֹר כַ ַ ּ
רוּח :ע ֶֹשׂה
שׂם ָע ִבים ְרכוּבוֹ ַה ְמ ַהלֵ ְּך ַעל כַ ּנְ ֵפי ַ
יּוֹתיו ַה ָ ּ
ֲעלִ ָ
ֹלהט :יָ ַסד ֶא ֶרץ ַעל ְמכוֹנֶ ָיה ַבּל
ַמלְ ָאכָ יו רוּחוֹת ְמ ָש ְׁר ָתיו ֵאשׁ ֵ
ִתּמּוֹט עוֹלָ ם וָ ֶעדְ :תּהוֹם כַ ּלְ ּבוּשׁ כִ ִּסּיתוֹ ַעל ָה ִרים יַ ַע ְמדוּ
ָמיִ םִ :מן גַ ֲּע ָר ְתָך יְ נוּסוּן ִמן קוֹל ַר ַע ְמָך יֵ ָח ֵפזוּן :יַ ֲעלוּ ָה ִרים
ת ַבּל
ת לָ ֶהם :גְ ּבוּל ַש ְׂמ ָ ּ
יֵ ְרדוּ ְב ָקעוֹת ֶאל ְמקוֹם זֶ ה יָ ַס ְד ָ ּ
יַ ֲעבֹרוּן ַבּל יְ ֻשׁבוּן לְ כַ סּוֹת ָה ָא ֶרץַ :ה ְמ ַשׁלֵ ַּח ַמ ְעיָ נִ ים ַבּנְ ָּחלִ ים
ש ָׂדי יִ ְש ְׁבּרוּ ְפ ָר ִאים ְצ ָמ ָאם:
ֵבּין ָה ִרים יְ ַהלֵ ּכוּן :יַ ְשׁקוּ כָ ּל ַחיְ תוֹ ָ ּ
ש ַׁמיִ ם יִ ְשׁכּוֹן ִמ ֵבּין ֳע ָפאיִ ם יִ ְתּנוּ קוֹלַ :מ ְש ֶׁקה
ֲעלֵ ֶיהם עוֹף ַה ָ ּ
יּוֹתיו ִמ ְפ ִּרי ַמ ֲע ֶשׂיָך ִת ֶּש ַׂבּע ָה ָא ֶרץַ :מ ְצ ִמ ַיח ָח ִציר
ָה ִרים ֵמ ֲעלִ ָ
הוֹציא לֶ ֶחם ִמן ָה ָא ֶרץ :וְ יַ יִ ן
לַ ְב ֵּה ָמה וְ ֵע ֶשׂב לַ ֲעב ַֹדת ָה ָא ָדם לְ ִ
ש ֶׁמן וְ לֶ ֶחם לְ ַבב ֱאנוֹשׁ
יְ ַש ַׂמּח לְ ַבב ֱאנוֹשׁ לְ ַה ְצ ִהיל ָפּנִ ים ִמ ָ ּ
יִ ְס ָעד :יִ ְש ְׂבּעוּ ֲע ֵצי יְ יָ ַא ְרזֵ י לְ ָבנוֹן ֲא ֶשׁר נָ ָטעֲ :א ֶשׁר ָשׁם
ּרוֹשׁים ֵב ָּיתהָּ :ה ִרים ַהגְ ּב ִֹהים
ִצ ֳפ ִּרים יְ ַקנֵ ּנוּ ֲח ִס ָידה ְב ִ
מוֹע ִדים
לַ יְ ֵּעלִ ים ְסלָ ִעים ַמ ְח ֶסה לַ ְש ַׁפנִ ּיםָ :ע ָשׂה יָ ֵר ַח לְ ֲ
ֶש ֶׁמשׁ יָ ַדע ְמבוֹאוָֹ :ת ֶּשׁת ח ֶֹשְׁך וִ ִיהי לָ יְ לָ ה בּוֹ ִת ְרמֹשׁ כָ ּל
ַחיְ תוֹ יָ ַערַ :הכְ ִּפ ִירים שֹ ֲׁאגִ ים לַ ָט ֶּרף וּלְ ַב ֵקּשׁ ֵמ ֵאל ָאכְ לָ ם:
ש ֶׁמשׁ יֵ ָא ֵספוּן וְ ֶאל ְמעוֹנ ָֹתם יִ ְר ָבּצוּן :יֵ ֵצא ָא ָדם
ִתּזְ ַרח ַה ֶ ּ
לְ ָפ ֳעלוֹ וְ לַ ֲעב ָֹדתוֹ ֲע ֵדי ָע ֶרבָ :מה ַרבּוּ ַמ ֲע ֶשׂיָך יְ יָ כֻ ּלָ ּם
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ְב ָּחכְ ָמה ָע ִש ָׂית ָמלְ ָאה ָה ָא ֶרץ ִקנְ יָ נֶ יָך :זֶ ה ַהיָ ּם גָ ּדוֹל ְוּר ַחב
יָ ַדיִ ם ָשׁם ֶר ֶמשׂ וְ ֵאין ִמ ְס ָפּר ַחיּוֹת ְק ַטנּוֹת ִעם גְ ּדֹלוֹתָ :שׁם
ת לְ ַש ֶׂחק בּוֹ :כֻ ּלָ ם ֵאלֶ יָך יְ ַש ֵׂבּרוּן
ֳאנִ יּוֹת יְ ַהלֵ ּכוּן לִ וְ יָ ָתן זֶ ה יָ ַצ ְר ָ ּ
לָ ֵתת ָאכְ לָ ם ְב ִּעתּוִֹ :ת ֵּתּן לָ ֶהם יִ לְ קֹטוּן ִת ְּפ ַתּח יָ ְדָך יִ ְש ְׂבּעוּן
רוּחם יִ גְ וָ עוּן וְ ֶאל ֲע ָפ ָרם
טוֹבַ :ת ְּס ִתּיר ָפּנֶ יָך יִ ָב ֵּהלוּן תֹ ֵּסף ָ
רוּחָך יִ ָב ֵּראוּן ְוּת ַח ֵדּשׁ ְפּנֵ י ֲא ָד ָמה :יְ ִהי כְ בוֹד
יְ שׁוּבוּןְ :ת ַּשׁלַ ּח ֲ
יְ יָ לְ עוֹלָ ם יִ ְש ַׂמח יְ יָ ְב ַּמ ֲע ָשׂיוַ :ה ַמ ִּבּיט לָ ָא ֶרץ וַ ִת ְּר ָעד יִ גַ ּע
ּעוֹדי:
אֹלהי ְב ִ
ֶב ָּה ִרים וְ יֶ ֱע ָשׁנוָּ :א ִש ָׁירה לַ ּיָ י ְב ַּחיָ ּי ֲאזַ ְמ ָרה לֵ ַ
יֶ ֱע ַרב ָעלָ יו ִש ִׂיחי ָאנֹכִ י ֶא ְש ַׂמח ַבּיָ י :יִ ַתּמּוּ ַח ָט ִּאים ִמן ָה ָא ֶרץ
ְוּר ָש ִׁעים עוֹד ֵאינָ ם ָב ְּרכִ י נַ ְפ ִשׁי ֶאת יְ יָ ַהלְ לוּיָ הּ:

תהילים קל
אתיָך יְ יָ ֲ :אדֹנָ י ִש ְׁמ ָעה ְבקוֹלִ י
ִשׁיר ַה ַמ ֲּעלוֹת ִמ ַמ ֲּע ַמ ִקּים ְק ָר ִ
שׁבוֹת לְ קוֹל ַת ֲּחנוּנָ יִ :אם ֲעוֹנוֹת ִת ְּש ָׁמר יָ הּ
ִת ְּהיֶ ינָ ה ָאזְ נֶ יָך ַק ֻ ּ
ֲאדֹנָ י ִמי יַ ֲעמֹד :כִ ּי ִע ְמָּך ַה ְסּלִ ָיחה לְ ַמ ַען ִתּוָ ֵּראִ :קוִ ִּיתי יְ יָ
הוֹחלְ ִתּי :נַ ְפ ִשׁי לַ אדֹנָ י ִמשֹּ ְׁמ ִרים לַ בֹ ֶּקר
ִקוְ ָּתה נַ ְפ ִשׁי וְ לִ ְד ָברוֹ ָ
שֹ ְׁמ ִרים לַ בֹ ֶּקר :יַ ֵחל יִ ְש ָׂר ֵאל ֶאל יְ יָ כִ ּי ִעם יְ יָ ַה ֶח ֶסד וְ ַה ְר ֵבּה
ּוֹנוֹתיו:
ִעמּוֹ ְפדוּת :וְ הוּא יִ ְפ ֶדּה ֶאת יִ ְש ָׂר ֵאל ִמכֹּל ֲע ָ
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לאחר מכן מתוך מזמור קיט אומרים את התפילות
לפי שם הנפטר
אותיות לעילוי שם הנפטר

י

ֶָדיָך ָעשׂוּנִ י וַ יְ כוֹנְ נוּנִ י ֲה ִבינֵ נִ י וְ ֶאלְ ְמ ָדה ִמ ְצ ֶוֹתיָך :יְ ֵר ֶאיָך יִ ְראוּנִ י
וְ יִ ְש ָׂמחוּ כִ ּי לִ ְד ָב ְרָך יִ ָחלְ ִתּי :יָ ַד ְע ִתּי יְ יָ כִ ּי ֶצ ֶדק ִמ ְש ָׁפ ֶּטיָך
וֶ ֱאמוּנָ ה ִענִ ָּיתנִ י :יְ ִהי נָ א ַח ְס ְדָּך לְ נַ ֲח ֵמנִ י כְ ִּא ְמ ָר ְתָך לְ ַע ְב ְדָּך:
תוֹר ְתָך ַש ֲׁע ֻש ָׁעי :יֵ בשׁוּ זֵ ִדים כִ ּי
יְ בֹאוּנִ י ַר ֲח ֶמיָך וְ ֶא ְחיֶ ה כִ ּי ָ
ֶש ֶׁקר ִעוְ ּתוּנִ י ֲאנִ י ָא ִש ַׂיח ְב ִּפ ֻק ֶּדיָך :יָ שׁוּבוּ לִ י יְ ֵר ֶאיָך וְ י ְֹד ֵעי
ֵעד ֶֹתיָך :יְ ִהי לִ ִבּי ָת ִמים ְב ֻּח ֶקּיָך לְ ַמ ַען ֹלא ֵאבוֹשׁ:

ו

ּשׁוּע ְתָך כְ ִּא ְמ ָר ֶתָך :וְ ֶא ֱענֶ ה ח ְֹר ִפי ָד ָבר כִ ּי
ִיב ֹֻאנִ י ֲח ָס ֶדיָך יְ יָ ְת ָ
ָב ַט ְח ִתּי ִב ְּד ָב ֶרָך :וְ ַאל ַת ֵּצּל ִמ ִפּי ְד ַבר ֱא ֶמת ַעד ְמאֹד כִ ּי
תוֹר ְתָך ָת ִמיד לְ עוֹלָ ם וָ ֶעד:
לְ ִמ ְש ָׁפ ֶּטָך יִ ָחלְ ִתּי :וְ ֶא ְש ְׁמ ָרה ָ
וְ ֶא ְת ַהלְ ּכָ ה ָב ְר ָח ָבה כִ ּי ִפ ֻק ֶּדיָך ָד ָר ְש ִׁתּי :וַ ֲא ַד ְב ָּרה ְב ֵעד ֶֹתיָך
נֶ גֶ ד ְמלָ כִ ים וְ ֹלא ֵאבוֹשׁ :וְ ֶא ְש ַׁת ֲּע ַשׁע ְב ִּמ ְצ ֶוֹתיָך ֲא ֶשׁר
שׂא כַ ַפּי ֶאל ִמ ְצ ֶוֹתיָך ֲא ֶשׁר ָא ָה ְב ִתּי וְ ָא ִש ָׂיחה
ָא ָה ְב ִתּי :וְ ֶא ָ ּ
ְב ֻּח ֶקּיָך:
-9-

לע"נ יוסי שבתאי ז“ל

ס

תוֹר ְתָך ָא ָה ְב ִתּיִ :ס ְת ִרי ָוּמגִ נִ ּי ָא ָתּה
אתי וְ ָ
ֲֵע ִפים ָשׂנֵ ִ
ֹלהי:
לִ ְד ָב ְרָך יִ ָחלְ ִתּי :סוּרוּ ִמ ֶמּנִ ּי ְמ ֵר ִעים וְ ֶא ְצ ָּרה ִמ ְצוֹת ֱא ָ
ש ְׂב ִריְ :ס ָע ֵדנִ י
ישׁנִ י ִמ ִ ּ
ָס ְמכֵ נִ י כְ ִא ְמ ָר ְתָך וְ ֶא ְחיֶ ה וְ ַאל ְת ִּב ֵ
וְ ִאוָ ְּש ָׁעה וְ ֶא ְש ָׁעה ְב ֻח ֶקּיָך ָת ִמידָ :סלִ ָית כָ ּל שׁוֹגִ ים ֵמ ֻח ֶקּיָך כִ ּי
ּת כָ ל ִר ְש ֵׁעי ָא ֶרץ לָ כֵ ן ָא ַה ְב ִתּי
ֶש ֶׁקר ַת ְּר ִמ ָיתםִ :סיגִ ים ִה ְש ַׁב ָ ּ
אתי:
ֵעד ֶֹתיָךָ :ס ַמר ִמ ַפ ְּח ְדָּך ְב ָש ִׂרי ִוּמ ִמ ְּש ָׁפ ֶּטיָך יָ ֵר ִ

פ

ְּלָ אוֹת ֵע ְד ֶוֹתיָך ַעל כֵ ּן נְ ָצ ָר ַתם נַ ְפ ִשׁיֵ :פ ַּתח ְד ָּב ֶריָך יָ ִאיר
ֵמ ִבין ְפ ָּתיִ ים :כִ ּי ָפ ַע ְר ִתּי וָ ֶא ְש ָׁא ָפה כִ ּי לְ ִמ ְצ ֶוֹתיָך יָ ָא ְב ִתּיְ :פּנֵ ה
ֵאלַ י וְ ָחנֵ ּנִ י כְ ִּמ ְש ָׁפּט לְ א ֲֹה ֵבי ְש ֶׁמָךְ :פ ָּע ַמי ָהכֵ ן ְב ִּא ְמ ָר ֶתָך וְ ַאל
ּקּוּדיָך:
עשׁק ָא ָדם וְ ֶא ְש ְׁמ ָרה ִפ ֶ
ַת ְּשׁלֶ ט ִבּי כָ ל ָאוֶ ןְ :פ ֵּדנִ י ֵמ ֶ
ָפּנֶ יָך ָה ֵאר ְב ַּע ְב ֶדָּך וְ לַ ְמ ֵּדנִ י ֶאת ֻח ֶקּיָךַ :פּלְ גֵ י ַמיִ ם יָ ְרדוּ ֵעינָ י
תוֹר ֶתָך:
ַעל ֹלא ָש ְׁמרוּ ָ

ח

שמֹר ְד ָּב ֶריָךִ :חלִ ִּיתי ָפנֶ יָך ְבכָ ל לֵ ב ָחנֵ ּנִ י
ֶלְ ִקי יְ יָ ָא ַמ ְר ִתּי לִ ְ ׁ
ש ְׁב ִתּי ְד ָּרכָ י וָ ָא ִש ָׁיבה ַרגְ לַ י ֶאל ֵעד ֶֹתיָךַ :ח ְש ִׁתּי
כְ ִּא ְמ ָר ֶתָךִ :ח ַ ּ
שמֹר ִמ ְצ ֶוֹתיָךֶ :ח ְבלֵ י ְר ָש ִעים ִעוְ ֻּדנִ י
וְ ֹלא ִה ְת ַמ ְה ָמ ְה ִתּי לִ ְ ׁ
תּוֹר ְתָך ֹלא ָשׁכָ ְח ִתּיֲ :חצוֹת לַ יְ לָ ה ָאקוּם לְ הוֹדוֹת לָ ְך ַעל
ָ
ִמ ְש ְׁפ ֵּטי ִצ ְד ֶקָךָ :ח ֵבר ֲאנִ י לְ כָ ל ֲא ֶשׁר יְ ֵראוָּך וּלְ שֹ ְׁמ ֵרי ִפ ֻּק ֶּדיָך:
ַח ְס ְדָּך יְ יָ ָמלְ ָאה ָה ָא ֶרץ ֻח ֶקּיָך לַ ְמ ֵּדנִ י:
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יָ

ֶדיָך ָעשׂוּנִ י וַ יְ כוֹנְ נוּנִ י ֲה ִבינֵ נִ י וְ ֶאלְ ְמ ָדה ִמ ְצ ֶוֹתיָך :יְ ֵר ֶאיָך יִ ְראוּנִ י
וְ יִ ְש ָׂמחוּ כִ ּי לִ ְד ָב ְרָך יִ ָחלְ ִתּי :יָ ַד ְע ִתּי יְ יָ כִ ּי ֶצ ֶדק ִמ ְש ָׁפ ֶּטיָך
וֶ ֱאמוּנָ ה ִענִ ָּיתנִ י :יְ ִהי נָ א ַח ְס ְדָּך לְ נַ ֲח ֵמנִ י כְ ִּא ְמ ָר ְתָך לְ ַע ְב ְדָּך:
תוֹר ְתָך ַש ֲׁע ֻש ָׁעי :יֵ בשׁוּ זֵ ִדים כִ ּי
יְ בֹאוּנִ י ַר ֲח ֶמיָך וְ ֶא ְחיֶ ה כִ ּי ָ
ֶש ֶׁקר ִעוְ ּתוּנִ י ֲאנִ י ָא ִש ַׂיח ְב ִּפ ֻק ֶּדיָך :יָ שׁוּבוּ לִ י יְ ֵר ֶאיָך וְ י ְֹד ֵעי
ֵעד ֶֹתיָך :יְ ִהי לִ ִבּי ָת ִמים ְב ֻּח ֶקּיָך לְ ַמ ַען ֹלא ֵאבוֹשׁ:

י

ֶָדיָך ָעשׂוּנִ י וַ יְ כוֹנְ נוּנִ י ֲה ִבינֵ נִ י וְ ֶאלְ ְמ ָדה ִמ ְצ ֶוֹתיָך :יְ ֵר ֶאיָך יִ ְראוּנִ י
וְ יִ ְש ָׂמחוּ כִ ּי לִ ְד ָב ְרָך יִ ָחלְ ִתּי :יָ ַד ְע ִתּי יְ יָ כִ ּי ֶצ ֶדק ִמ ְש ָׁפ ֶּטיָך
וֶ ֱאמוּנָ ה ִענִ ָּיתנִ י :יְ ִהי נָ א ַח ְס ְדָּך לְ נַ ֲח ֵמנִ י כְ ִּא ְמ ָר ְתָך לְ ַע ְב ְדָּך:
תוֹר ְתָך ַש ֲׁע ֻש ָׁעי :יֵ בשׁוּ זֵ ִדים כִ ּי
יְ בֹאוּנִ י ַר ֲח ֶמיָך וְ ֶא ְחיֶ ה כִ ּי ָ
ֶש ֶׁקר ִעוְ ּתוּנִ י ֲאנִ י ָא ִש ַׂיח ְב ִּפ ֻק ֶּדיָך :יָ שׁוּבוּ לִ י יְ ֵר ֶאיָך וְ י ְֹד ֵעי
ֵעד ֶֹתיָך :יְ ִהי לִ ִבּי ָת ִמים ְב ֻּח ֶקּיָך לְ ַמ ַען ֹלא ֵאבוֹשׁ:

מ

תוֹר ֶתָך כָ ּל ַהיּוֹם ִהיא ִש ָׂיח ִתיֵ :מאֹיְ ַבי ְת ַּחכְ ֵּמנִ י
ָה ָא ַה ְב ִתּי ָ
ִמ ְצ ֶוֹתיָך כִ ּי לְ עוֹלָ ם ִהיא לִ יִ :מכָ ּל ְמלַ ְמ ַּדי ִה ְשׂכַ ּלְ ִתּי כִ ּי
ֵע ְד ֶוֹתָך ִש ָׂיחה לִ יִ :מזְ ֵּקנִ ים ֶא ְתבּוֹנָ ן כִ ּי ִפ ֻק ֶּדיָך נָ ָצ ְר ִתּיִ :מכָ ּל
שמֹר ְד ָּב ֶרָךִ :מ ִמ ְּש ָׁפ ֶּטיָך ֹלא
אתי ַרגְ לָ י לְ ַמ ַען ֶא ְ ׁ
א ַֹרח ָרע כָ ּלִ ִ
הוֹר ָתנִ יַ :מה נִ ְּמלְ צוּ לְ ִחכִ ּי ִא ְמ ָר ֶתָך ְמ ְד ַּבשׁ
ָס ְר ִתּי כִ ּי ַא ָתּה ֵ
אתי כָ ּל א ַֹרח ָש ֶׁקר:
ּקּוּדיָך ֶא ְתבּוֹנָ ן ַעל כֵ ּן ָשׂנֵ ִ
לְ ִפיְ :מ ִפ ֶ
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לאחר מכן אומרים אותיות נשמה
אותיות נשמה

נ

שמֹר
ֵר לְ ַרגְ לִ י ְד ָב ֶרָך וְ אוֹר לִ נְ ִת ָיב ִתי :נִ ְש ַׁב ְּע ִתּי וָ ֲא ַקיֵ ָּמה לִ ְ ׁ
ִמ ְש ְׁפ ֵּטי ִצ ְד ֶקָך :נַ ֲענֵ ִיתי ַעד ְמאֹד יְ יָ ַחיֵ ּנִ י כִ ְד ָב ֶרָך :נִ ְדבוֹת ִפּי
תוֹר ְתָך ֹלא
ְר ֵצה נָ א יְ יָ ִוּמ ְש ָׁפ ֶּטיָך לַ ְמ ֶּדנִ י :נַ ְפ ִשׁי ְבּכַ ִפּי ָת ִמיד וְ ָ
ּקּוּדיָך ֹלא ָת ִע ִיתי :נָ ַחלְ ִתּי
ָשׁכָ ְח ִתּי :נָ ְתנוּ ְר ָש ִׁעים ַפּח לִ י ִוּמ ִפ ֶ
ֵע ְד ֶוֹתיָך לְ עוֹלָ ם כִ ּי ְשׂשׂוֹן לִ ִבּי ֵה ָמּה :נָ ִט ִיתי לִ ִבּי לַ ֲעשׂוֹת
ֻח ֶקּיָך לְ עוֹלָ ם ֵע ֶקב:

ש

ָ ִׂרים ְר ָדפוּנִ י ִחנָ ּם ִוּמ ְד ָּב ְרָך ָפ ַּחד לִ ִבּיָ :שׂשׂ ָאנֹכִ י ַעל
תּוֹר ְתָך
אתי וָ ֲא ַת ֵע ָבה ָ
ּמוֹצא ָשׁלָ ל ָרבֶ :ש ֶׁקר ָשׂנֵ ִ
ִא ְמ ָר ֶתָך כְ ֵ
ָא ָה ְב ִתּיֶ :ש ַׁבע ַבּיּוֹם ִהלַ ּלְ ִתּיָך ַעל ִמ ְש ְׁפ ֵּטי ִצ ְד ֶקָךָ :שׁלוֹם ָרב
ישׁוּע ְתָך יְ יָ
ָ
תוֹר ֶתָך וְ ֵאין לָ מוֹ ִמכְ שׁוֹלִ :ש ַׂב ְּר ִתּי לִ
לְ א ֲֹה ֵבי ָ
ִוּמ ְצ ֶוֹתיָך ָע ִש ִׂיתיָ :ש ְׁמ ָרה נַ ְפ ִשׁי ֵעד ֶֹתיָך וָ א ֱֹה ֵבם ְמאֹד:
קּוּדיָך וְ ֵעד ֶֹתיָך כִ ּי כָ ל ְד ָּרכַ י נֶ גְ ֶדָּך:
ָש ַׁמ ְר ִתּי ִפ ֶ
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ָמ

תוֹר ֶתָך כָ ּל ַהיּוֹם ִהיא ִש ָׂיח ִתיֵ :מאֹיְ ַבי ְת ַּחכְ ֵּמנִ י
ה ָא ַה ְב ִתּי ָ
ִמ ְצ ֶוֹתיָך כִ ּי לְ עוֹלָ ם ִהיא לִ יִ :מכָ ּל ְמלַ ְמ ַּדי ִה ְשׂכַ ּלְ ִתּי כִ ּי
ֵע ְד ֶוֹתָך ִש ָׂיחה לִ יִ :מזְ ֵּקנִ ים ֶא ְתבּוֹנָ ן כִ ּי ִפ ֻק ֶּדיָך נָ ָצ ְר ִתּיִ :מכָ ּל
שמֹר ְד ָּב ֶרָךִ :מ ִמ ְּש ָׁפ ֶּטיָך ֹלא
אתי ַרגְ לָ י לְ ַמ ַען ֶא ְ ׁ
א ַֹרח ָרע כָ ּלִ ִ
הוֹר ָתנִ יַ :מה נִ ְּמלְ צוּ לְ ִחכִ ּי ִא ְמ ָר ֶתָך ִמ ְד ַּבשׁ
ָס ְר ִתּי כִ ּי ַא ָתּה ֵ
אתי כָ ּל א ַֹרח ָש ֶׁקר:
לְ ִפיִ :מ ִפ ֻּק ֶּדיָך ֶא ְתבּוֹנָ ן ַעל כֵ ּן ָשׂנֵ ִ

ה

תוֹר ֶתָך
ֵוֹרינִ י יְ יָ ֶד ֶּרְך ֻח ֶקּיָך וְ ֶא ֳצ ֶּרנָ ּה ֵע ֶקבֲ :ה ִבינֵ נִ י וְ ֶא ְצ ָּרה ָ
וְ ֶא ְש ְׁמ ֶרנָ ּה ְבּכָ ל לֵ ּבַ :ה ְד ִריכֵ נִ י ִבּנְ ִתיב ִמ ְצ ֶוֹתיָך כִ ּי בוֹ ָח ָפ ְצ ִתּי:
ַהט לִ ִבּי ֶאל ֵע ְד ֶוֹתיָך וְ ַאל ֶאל ָב ַּצעַ :ה ֲע ֵבר ֵעינַ י ֵמ ְראוֹת ָשׁוְ א
ִב ְּד ָרכֶ ָך ַחיֵ ּנִ יָ :ה ֵקם לְ ַע ְב ְדָּך ִא ְמ ָר ֵתָך ֲא ֶשׁר לְ יִ ְר ָא ֶתָךַ :ה ֲע ֵבר
טוֹביםִ :הנֵ ּה ָת ַּא ְב ִתּי
ִ
ֶח ְר ָפ ִּתי ֲא ֶשׁר יָ ג ְֹר ִתּי כִ ּי ִמ ְש ָׁפ ֶּטיָך
קּוּדיָך ְב ִּצ ְד ָק ְתָך ַחיֵ ּנִ י:
לְ ִפ ֶ
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תפילת אל מלא רחמים
נוּחה נְ כוֹנָ ה
ּרוֹמיםַ ,ה ְמ ֵצא ְמ ָ
ֵאל ָמלֵ א ַר ֲח ִמים שׁוֹכֵ ן ַב ָּמ ִ
ּזוֹהר
הוֹרים כְ ַ
דוֹשים ְוּט ִ
שׁכִ ינָ ה ְב ַּמ ֲעלוֹת ְק ִ
ַת ַּחת כַ ּנְ ֵפי ַה ְ ּ
ָה ָר ִק ַיע ַמזְ ִה ִירים ֶאת נִ ְש ַׁמת יוסף חיים בן מרדכי ֶ ,ש ָׁהלַ ְך
לְ עוֹלָ מוֹ בעבור שבני המשפחה מתפללים בעד עילוי
נוּחתוֹ .לָ כֵ ן ַב ַּעל ָה ַר ֲח ִמים
נשמתו ְ .בּגַ ן ֵע ֶדן ְת ֵּהא ְמ ָ
יַ ְס ִת ֵּירהוּ ְב ֵּס ֶתר כְ ּנָ ָפיו לְ עוֹלָ ִמים ,וְ יִ ְצרוֹר ִב ְּצרוֹר ַה ַחיִ ּים ֶאת
ֹאמר
נוּח ְב ָּשׁלוֹם ַעל ִמ ְשׁכָ ּבוֹ ,וְ נ ַ
נִ ְש ָׁמתוֹ .יְ יָ הוּא נַ ֲחלָ תוֹ וְ יָ ַ
ָא ֵמן
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קדיש יתום.
יִ ְתגַ ַּדּל וְ יִ ְת ַק ַדּשׁ ְש ֵׁמיהּ ַר ָבּא.
כוּתהּ ,וְ יַ ְצ ַמח
עוּתהּ .וְ יַ ְמלִ יְך ַמלְ ֵ
ְב ָּעלְ ָמא ִדּי ְב ָרא ,כִ ְר ֵ
פּוּר ָקנֵ ה ,וִ ָיק ֵרב ְמ ִש ֵׁיחהּ.
ְ
ל-בּית יִ ְש ָׂר ֵאלַ ,ב ֲּעגָ לָ א ִוּבזְ ַמן
יוֹמיכוֹן ְוּב ַחיֵ ּי ְדכָ ֵ
ְב ַּחיֵ ּיכוֹן ְוּב ֵ
ָק ִריב ,וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן.
יְ ֵהא ְש ֵׁמיהּ ַר ָבּא ְמ ָב ַרְך ,לְ ָעלַ ם וּלְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמיָ ּא .יִ ְת ָב ֵּרְך,
שׂא ,וְ יִ ְת ַה ָדּר ,וְ יִ ְת ַעלֶ ּה
רוֹמם ,וְ יִ ְתנַ ֵ ּ
וְ יִ ְש ַׁת ַּבּח ,וְ יִ ְת ָפ ֵּאר ,וְ יִ ְת ָ
ּקוּד ָשׁא ְב ִּריְך הוּא.
וְ יִ ְת ַהלָ ּלְ ,ש ֵׁמהּ ְד ְ
ּל-ב ְּרכָ ָתא וְ ִש ָׁיר ָתאֻ ,ת ְּש ְׁב ָּח ָתא וְ נֶ ֱח ָמ ָתא,
לְ ֵעלָ ּא ִמן-כָ ִ
ַד ֲּא ִמ ָירן ְב ָּעלְ ָמא ,וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן.
טוֹבים ָעלֵ ינוּ וְ ַעל כָ ּל
יְ ֵהא ְשׁלָ ָמא ַר ָבּא ִמן ְש ַׁמיָ ּא וְ ַחיִ ּים ִ
יִ ְש ָׂר ֵאל וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן :
רוֹמיו הוּא יַ ֲע ֶשׂה ָשׁלוֹם ָעלֵ ינוּ ,וְ ַעל
ע ֶֹשׂה ָשׁלוֹם ִב ְּמ ָ
כָ ּל-יִ ְש ָׂר ֵאל וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן.

-15-

לע"נ יוסי שבתאי ז“ל

לחבר את החיים – לכבד את שאינם
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