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לע"נ יוסי שבתאי ז“ל

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:

ָבּרּוְך ַאָתּה ְיָי, ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁר ָיַצר ֶאְתֶכם ַבִּדּין, 
ְויֹוֵדַע ִמְסַפּר  ַבִּדּין,  ְוֵהִמית ֶאְתֶכם  ַבִּדּין,  ְוִכְלֵכּל ֶאְתֶכם  ְוָזן 
ֻכְּלֶּכם ַבִּדּין, ְוָעִתיד ְלַהֲחִזיר ּוְלַהֲחיֹוְתֶכם ַבִּדּין: ָבּרּוְך ַאָתּה 

ְיָי, ְמַחֵיּה ַהֵמִּתים: 

ַאָתּה, ַרב ְלהֹוִשׁיַע.  ְמַחֵיּה ֵמִתים  ֲאֹדָני  ִגּּבֹור ְלעֹוָלם,  ַאָתּה 
סֹוֵמְך  ַרִבּים,  ְבַּרֲחִמים  ֵמִתים  ְמַחֵיּה  ְבֶּחֶסד,  ַחִיּים  ְמַכְלֵכּל 
ֱאמּוָנתֹו  ּוְמַקֵיּם  ֲאסּוִרים,  ּוַמִתּיר  חֹוִלים,  ְורֹוֵפא  נֹוְפִלים, 
ֶמֶלְך  ָלְּך,  ּדֹוֶמה  ּוִמי  ְגּבּורֹות  ַבַּעל  ָכמֹוָך  ִמי  ָעָפר.  ִליֵשֵׁני 
ֵמִמית ּוְמַחֶיּה ּוַמְצִמיַח ְיׁשּוָעה. ְוֶנֱאָמן ַאָתּה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים.
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ליד הקבר יש לומר את התפילות הבאות:

פרקי תהילים:
תהילים פרק לג

ַרְנּנּו ַצִדּיִקים ַבָּיי ַלְיָשִׁרים ָנאָוה ְתִהָלּה: הֹודּו ַלָיי ְבִּכּנֹור ְבֵּנֶבל 
ָעׂשֹור ַזְמּרּו לֹו: ִשׁירּו לֹו ִשׁיר ָחָדׁש ֵהיִטיבּו ַנֵגּן ִבְּתרּוָעה: ִכּי 
ּוִמְשָׁפּט  ְצָדָקה  ֹאֵהב  ֶבֱּאמּוָנה:  ַמֲעֵשׂהּו  ְוָכל  ְיָי  ְדַּבר  ָיָשׁר 
ֶחֶסד ְיָי ָמְלָאה ָהָאֶרץ: ִבְּדַבר ְיָי ָשַׁמִים ַנֲעׂשּו ּוְברּוַח ִפּיו ָכּל 
ְצָבָאם: כֵֹּנס ַכֵּנּד ֵמי ַהָיּם ֹנֵתן ְבּאֹוָצרֹות ְתּהֹומֹות: ִייְראּו ֵמְיָי 
ָכּל ָהָאֶרץ ִמֶמּּנּו ָיגּורּו ָכּל ֹיְשֵׁבי ֵתֵבל: ִכּי הּוא אַמר ַוֶיִּהי הוא 
ִצָוּה ַוַיֲּעֹמד: ְיָי ֵהִפיר ֲעַצת ּגֹוִים ֵהִניא ַמְחְשׁבֹות ַעִמּים: ֲעַצת 
ְיָי ְלעֹוָלם ַתֲּעֹמד ַמְחְשׁבֹות ִלּבֹו ְלֹדר ָוֹדר: ַאְשֵׁרי ַהּגֹוי ֲאֶשׁר 
ְיָי ֱאֹלָהיו ָהָעם ָבַּחר ְלַנֲחָלה לֹו: ִמָשַּׁמִים ִהִבּיט ְיָי ָראה ֶאת 
ָכּל ְבֵּני ָהָאָדם: ִמְמּכֹון ִשְׁבּתֹו ִהְשִׁגּיַח ֶאל ָכּל ֹיְשֵׁבי ָהָאֶרץ: 
ַהיֵֹּצר ַיַחד ִלָבּם ַהֵמִּבין ֶאל ָכּל ַמֲעֵשׂיֶהם: ֵאין ַהֶמֶּלְך נֹוָשׁע 
ִלְתׁשּוָעה  ַהּסּוס  ֶשֶׁקר  כַֹּח:  ְבָּרב  ִיָנֵּצל  ֹלא  ִגּּבֹור  ָחִיל  ְבָּרב 
ּוְבֹרב ֵחילֹו ֹלא ְיַמֵלּט: ִהֵנּה ֵעין ְיָי ֶאל ְיֵרָאיו ַלְמַיֲחִלים ְלַחְסּדֹו: 
ַלָיי  ִחְכָּתה  ַנְפֵשׁנּו  ָבָּרָעב:  ּוְלַחּיֹוָתם  ַנְפָשׁם  ִמָמֶּות  ְלַהִצּיל 
ֶעְזֵרנּו ּוָמִגֵנּנּו הּוא: ִכּי בֹו ִיְשַׂמח ִלֵבּנּו ִכּי ְבֵשׁם ָקְדׁשֹו ָבָטְחנּו: 

ְיִהי ַחְסְדָּך ְיָי ָעֵלינּו ַכֲּאֶשׁר ִיַחְלנּו ָלְך
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תהילים פרק טז

ֲאֹדָני  ַלָיי  ָאַמְרְתּ  ָבְך:  ָחִסיִתי  ִכּי  ֵאל  ָשְׁמֵרִני  ְלָדִוד  ִמְכָתּם 
ָאָתּה טֹוָבִתי ַבּל ָעֶליָך: ִלְקדֹוִשׁים ֲאֶשׁר ָבָּאֶרץ ֵהָמּה ְוַאִדּיֵרי 
ָכּל ֶחְפִצי ָבם: ִיְרּבּו ַעְצּבֹוָתם ַאֵחר ָמָהרּו ַבּל ַאִסּיְך ִנְסֵכּיֶהם 
ִמָדּם ּוַבל ֶאָשּׂא ֶאת ְשׁמֹוָתם ַעל ְשָׂפָתי: ְיָי ְמָנת ֶחְלִקי ְוכֹוִסי 
ַנֲחָלת   ַאף  ַבְּנִּעיִמים  ִלי  ָנְפלּו  ֲחָבִלים  ּגֹוָרִלי:  ּתֹוִמיְך  ַאָתּה 
ִיְסּרּוִני  ֵלילֹות  ַאף  ְיָעָצִני  ֲאֶשׁר  ְיָי  ֶאת  ֲאָבֵרְך  ָעָלי:  ָשְׁפָרה 
ָלַכן  ֶאּמֹוט:  ַבּל  ִמיִמיִני  ִכּי  ָתִמיד  ְלֶנְגִדּי  ְיָי  ִשִׁוּיִתי  ִכְליֹוָתי: 
ָשַׂמח ִלִבּי ַוָיֶּגל ְכּבֹוִדי ַאף ְבָּשִׂרי ִיְשׁכֹּן ָלֶבַטח: ִכּי ֹלא ַתֲעֹזב 
ַנְפִשׁי ִלְשׁאֹול ֹלא ִתֵתּן ֲחִסיְדָך ִלְראֹות ָשַׁחת: ּתֹוִדיֵעִני ֹאַרח 

ַחִיּים ֹשַבע ְשָׂמחֹות ֶאת ָפֶּניָך ְנִעימֹות ִבּיִמיְנָך ֶנַצח:

תהילים פרק יז

ְתִּפָלּה ְלָדִוד ִשְׁמָעה ְיָי ֶצֶדק ַהְקִשׁיָבה ִרָנִּתי ַהֲאִזיָנה ְתִפָלִּתי 
ֶתֱּחֶזיָנה  ֵעיֶניָך  ֵיֵצא  ִמְשָׁפִּטי  ִמְלָּפֶניָך  ִמְרָמה:  ִשְׂפֵתי  ְבֹּלא 
ִתְּמָצא  ַבל  ְצַרְפָתִּני  ַלְּיָלה  ָפַּקְדָתּ  ִלִבּי  ָבַּחְנָתּי  ֵמּיָשִׁרים: 
ֲאִני  ְשָׂפֶתיָך  ִבְּדַבר  ָאָדם  ִלְפֻעּלֹות  ִפּי:  ַיֲעָבר  ַבּל  ַזמִֹּתי 
ָשַׁמְרִתּי ָאְרחֹות ָפִּריץ: ָתֹּמְך ֲאֻשַׁרי ְבַּמְעְגּלֹוֶתיָך ַבּל ָנמֹוטּו 
ְשַׁמע  ִלי  ָאְזְנָך  ַהט  ֵאל  ַתֲעֵנִני  ִכּי  ְקָראִתיָך  ֲאִני  ְפָעָמי: 
ִמִמְּתקֹוְמִמים  חֹוִסים  מֹוִשׁיַע  ֲחָסֶדיָך  ַהְפֵלה  ִאְמָרִתי: 
ִבּיִמיֶנָך: ָשְׁמֵרִני ְכִּאיׁשֹון ַבּת ָעִין ְבֵּצל ְכָּנֶפיָך ַתְּסִתּיֵרִני: ִמְפֵּני 
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ְרָשִׁעים זּו ַשּׁדּוִני ֹאְיַבי ְבֶּנֶפׁש ַיִקּיפּו ָעָלי: ֶחְלָבּמֹו ָסְגרּו ִפּימֹו 
ִלְנטֹות  ָיִשׁיתּו  ֵעיֵניֶהם  ְסָבבּונּו  ַעָתּה  ַאּׁשֵרנּו  ְבֵגאּות:  ִדְבּרּו 
ָבָּאֶרץ: ִדְּמֹינֹו ְכַּאְרֵיה ִיְכסֹוף ִלְטֹרף ְוִכְכִפיר ֹיֵשׁב ְבִּמְסָתִּרים: 
קּוָמה ְיָי ַקְדָּמה ָפָניו ַהְכִריֵעהּו ַפְּלָּטה ַנְפִשׁי ֵמָרָשׁע ַחְרֶבָּך: 
ִמְמִתים ָיְדך ְיָי ִמְמִתים ֵמֶחֶלד ֶחְלָקם ַבַּחִיּים ּוְצפּוְנָך ְתַּמֵלּא 
ְבֶּצֶדק  ֲאִני  ְלעֹוְלֵליֶהם:  ִיְתָרם  ְוִהִנּיחּו  ָבִנים  ִיְשְׂבּעּו  ִבְטָנם 

ֶאֱחֶזה ָפֶניָך ֶאְשְׂבָּעה ְבָהִקיץ ְתּמּוָנֶתָך: 

תהילים עב

ֶמֶלְך:  ְלֶבן  ְוִצְדָקְתָך  ֵתּן  ְלֶמֶלְך  ִמְשָׁפֶּטיָך  ֱאֹלִהים  ִלְשֹׁלֹמה 
ָיִדין ַעְמָּך ְבֶצֶדק ַוֲעִנֶיּיָך ְבִמְשָׁפּט: ִיְשׂאּו ָהִרים ָשׁלֹום ָלָעם 
ִויַדֵכּא  ֶאְביֹון  ִלְבֵני  יֹוִשׁיַע  ֲעִנֵיּי ָעם  ִיְשׁפֹּט  ִבְּצָדָקה:  ּוְגָבעֹות 
עֹוֵשׁק: ִייָראּוָך ִעם ָשֶׁמׁש ְוִלְפֵני ָיֵרַח ּדֹור ּדֹוִרים: ֵיֵרד ְכָּמָטר 
ֵגּז ִכְּרִביִבים ַזְרִזיף ָאֶרץ: ִיְפַרח ְבָּיָמיו ַצִדּיק ְוֹרב ָשׁלֹום  ַעל 
ַעד ְבִּלי ָיֵרַח: ְוֵיְרְדּ ִמָיּם ַעד ָים ּוִמָנָּהר ַעד ַאְפֵסי ָאֶרץ: ְלָפָניו 
ִיְכְרעּו ִצִיּים ְוֹאְיָביו ָעָפר ְיַלֵחכּו: ַמְלֵכי ַתְרִשׁיׁש ְוִאִיּים ִמְנָחה 
ָכל  לֹו  ְוִיְשַׁתֲּחוּו  ַיְקִריבּו:  ֶאְשָׁכּר  ּוְסָבא  ְשָׁבא  ַמְלֵכי  ָיִשׁיבּו 
ְמָלִכים ָכּל ּגֹוִים ַיַעְבדּוהּו: ִכּי ַיִצּיל ֶאְביֹון ְמַשֵׁוַּע ְוָעִני ְוֵאין ֹעֵזר 
ִמּתֹוְך  יֹוִשׁיַע:  ֶאְביֹוִנים  ְוַנְפׁשֹות  ְוֶאְביֹון  ַדּל  ַעל  ָיֹחס  לֹו: 
ּוֵמָחָמס ִיְגַאל ַנְפָשׁם ְוֵייַקר ָדָּמם ְבֵּעיָניו: ִויִחי ְוִיֶתּן לֹו ִמְזַּהב 
ְשָׁבא ְוִיְתַפֵּלּל ַבֲּעדֹו ָתִמיד ָכּל הּיֹום ְיָבְרֶכְנהּו: ְיִהי ִפַסּת ַבּר 
ָבָּאֶרץ ְבֹּראׁש ָהִרים ִיְרַעׁש ַכְּלָּבנֹון ִפְּריֹו ְוָיִציצּו ֵמִעיר ְכֵּעֶשׂב 
ָהָאֶרץ: ְיִהי ְשׁמֹו ְלעֹוָלם ִלְפֵני ֶשֶׁמׁש ִיּנֹון ְשׁמֹו ְוִיְתָבְּרכּו בֹו ָכּל 
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ִנְפָלאֹות ְלַבּדֹו: ּוָברּוְך ֵשׁם ְכּבֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיָמֵּלא ְכבֹודֹו ֶאת 
ָכּל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן: ָכּלּו ְתִפּלֹות ָדִּוד ֶבּן ִיָשׁי:

תהילים צא

ַמְחִסי  ַלָיּי  ֹאַמר  ִיְתלֹוָנן:  ַשַׁדּי  ְבֵּצל  ֶעְליֹון  ְבֵּסֶתר  ֹיֵשׁב 
ּוְמצּוָדִתי ֱאֹלַהי ֶאְבַטח ּבֹו: ִכּי הּוא ַיִצּיְלָך ִמַפּח ָיקּוׁש ִמֶדֶּבר 
ְוֹסֵחָרה  ִצָנּה  ֶתְּחֶסה  ְכָּנָפיו  ְוַתַחת  ָלְך  ָיֶסְך  ְבֶּאְבָרתֹו  ַהּוֹות: 
ִמֶדֶּבר  יֹוָמם:  ָיעּוף  ֵמֵחץ  ָלְיָלה  ִמַפַּחד  ִתיָרא  ֹלא  ֲאִמּתֹו: 
ָבֹּאֶפל ַיֲהֹלְך ִמֶקֶּטב ָיׁשּוד ָצֳהָרִים: ִיפֹּל ִמִצְּדָּך ֶאֶלף ּוְרָבָבה 
ְרָשִׁעים  ְוִשֻׁלַּמת  ְבֵּעיֶניָך ַתִבּיט  ִיָגּׁש: ַרק  ִמיִמיֶנָך ֵאֶליָך ֹלא 
ְתֻאֶנּה  ֹלא  ְמעֹוֶנָך:  ַשְׂמָתּ  ֶעְליֹון  ַמְחִסי  ְיָי  ַאָתּה  ִכּי  ִתְּרֶאה: 
ָלְּך  ְיַצֶוּה  ַמְלָאָכיו  ִכּי  ְבָּאֳהֶלָך:  ִיְקַרב  ֹלא  ְוֶנַגע  ָרָעה  ֵאֶליָך 
ָבֶּאֶבן  ִתּגֹּף  ֶפּן  ִיָשּׂאּוְנָך  ַכַּפִּים  ַעל  ְדָּרֶכיָך:  ְבָּכל  ִלְשָׁמְרָך 
ַרְגֶלָך: ַעל ַשַׁחל ָוֶפֶתן ִתְּדֹרְך ִתְּרֹמס ְכִּפיר ְוַתִנּין: ִכּי ִבי ָחַשׁק 
ַוֲאַפְלֵּטהּו ֲאַשְׂגֵּבהּו ִכּי ָיַדע ְשִׁמי: ִיְקָרֵאִני ְוֶאֱעֵנהּו ִעּמֹו ָאֹנִכי 
ְוַאְרֵאהּו  ַאְשִׂבּיֵעהּו  ָיִמים  ֹאֶרְך  ַוֲאַכְבֵּדהּו:  ֲאַחְלֵּצהּו  ְבָצָרה 

ִבּיׁשּוָעִתי: 
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תהילים קד

ָגַּדְלָתּ ְמֹאד הֹוד ְוָהָדר ָלָבְשָׁתּ:  ְיָי ֱאֹלַהי  ְיָי  ָבְּרִכי ַנְפִשׁי ֶאת 
ַבַמִּים  ַהְמָקֶרה  ַכְּיִריָעה:  ָשַׁמִים  נֹוֶטה  ַכַּשְּׂלָמה  אֹור  ֹעֶטה 
ֹעֶשׂה  רּוַח:  ַכְּנֵפי  ַעל  ַהְמַהֵלְּך  ְרכּובֹו  ָעִבים  ַהָשּׂם  ֲעִלּיֹוָתיו 
ַמְלָאָכיו רּוחֹות ְמָשְׁרָתיו ֵאׁש ֹלֵהט: ָיַסד ֶאֶרץ ַעל ְמכֹוֶניָה ַבּל 
ַיַעְמדּו  ָהִרים  ַעל  ִכִּסּיתֹו  ַכְּלּבּוׁש  ְתּהֹום  ָוֶעד:  עֹוָלם  ִתּּמֹוט 
ָהִרים  ַיֲעלּו  ֵיָחֵפזּון:  ַרַעְמָך  קֹול  ִמן  ְינּוסּון  ַגֲּעָרְתָך  ִמן  ָמִים: 
ַבּל  ַשְׂמָתּ  ְגּבּול  ָלֶהם:  ָיַסְדָתּ  ֶזה  ְמקֹום  ֶאל  ְבָקעֹות  ֵיְרדּו 
ַיֲעֹברּון ַבּל ְיֻשׁבּון ְלַכּסֹות ָהָאֶרץ: ַהְמַשֵׁלַּח ַמְעָיִנים ַבְּנָּחִלים 
ֵבּין ָהִרים ְיַהֵלּכּון: ַיְשׁקּו ָכּל ַחְיתֹו ָשָּׂדי ִיְשְׁבּרּו ְפָרִאים ְצָמָאם: 
ֲעֵליֶהם עֹוף ַהָשַּׁמִים ִיְשּׁכֹון ִמֵבּין ֳעָפאִים ִיְתּנּו קֹול: ַמְשֶׁקה 
ָהִרים ֵמֲעִלּיֹוָתיו ִמְפִּרי ַמֲעֶשׂיָך ִתֶּשַׂבּע ָהָאֶרץ: ַמְצִמיַח ָחִציר 
ַלְבֵּהָמה ְוֵעֶשׂב ַלֲעֹבַדת ָהָאָדם ְלהֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ: ְוַיִין 
ְיַשַׂמּח ְלַבב ֱאנֹוׁש ְלַהְצִהיל ָפִּנים ִמָשֶּׁמן ְוֶלֶחם ְלַבב ֱאנֹוׁש 
ָשׁם  ֲאֶשׁר  ָנָטע:  ֲאֶשׁר  ְלָבנֹון  ַאְרֵזי  ְיָי  ֲעֵצי  ִיְשְׂבּעּו  ִיְסָעד: 
ַהְגֹּבִהים  ָהִרים  ֵבּיָתּה:  ְבּרֹוִשׁים  ֲחִסיָדה  ְיַקֵנּנּו  ִצֳפִּרים 
ְלמֹוֲעִדים  ָיֵרַח  ָעָשׂה  ַלְשַׁפִנּים:  ַמְחֶסה  ְסָלִעים  ַלְיֵּעִלים 
ָכּל  ִתְרֹמׁש  ּבֹו  ָלְיָלה  ִויִהי  ֹחֶשְׁך  ָתֶּשׁת  ְמבֹואֹו:  ָיַדע  ֶשֶׁמׁש 
ָאְכָלם:  ֵמֵאל  ּוְלַבֵקּׁש  ַלָטֶּרף  שֲֹׁאִגים  ַהְכִּפיִרים  ָיַער:  ַחְיתֹו 
ָאָדם  ֵיֵצא  ִיְרָבּצּון:  ְמעֹוֹנָתם  ְוֶאל  ֵיָאֵספּון  ַהֶשֶּׁמׁש  ִתְּזַרח 
ֻכָּלּם  ְיָי  ַמֲעֶשׂיָך  ַרּבּו  ָמה  ָעֶרב:  ֲעֵדי  ְוַלֲעֹבָדתֹו  ְלָפֳעלֹו 
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ּוְרַחב  ָגּדֹול  ַהָיּם  ֶזה  ִקְנָיֶניָך:  ָהָאֶרץ  ָמְלָאה  ָעִשׂיָת  ְבָּחְכָמה 
ְגֹּדלֹות: ָשׁם  ָיַדִים ָשׁם ֶרֶמׂש ְוֵאין ִמְסָפּר ַחּיֹות ְקַטּנֹות ִעם 
ֳאִנּיֹות ְיַהֵלּכּון ִלְוָיָתן ֶזה ָיַצְרָתּ ְלַשֶׂחק ּבֹו: ֻכָּלם ֵאֶליָך ְיַשֵׂבּרּון 
ָלֵתת ָאְכָלם ְבִּעּתֹו: ִתֵּתּן ָלֶהם ִיְלֹקטּון ִתְּפַתּח ָיְדָך ִיְשְׂבּעּון 
ֲעָפָרם  ְוֶאל  ִיְגָועּון  רּוָחם  תֵֹּסף  ִיָבֵּהלּון  ָפֶּניָך  ַתְּסִתּיר  טֹוב: 
ְיׁשּובּון: ְתַּשַׁלּח רּוֲחָך ִיָבֵּראּון ּוְתַחֵדּׁש ְפֵּני ֲאָדָמה: ְיִהי ְכבֹוד 
ִיַגּע  ַוִתְּרָעד  ָלָאֶרץ  ַהַמִּבּיט  ְבַּמֲעָשׂיו:  ְיָי  ִיְשַׂמח  ְלעֹוָלם  ְיָי 
ְבּעֹוִדי:  ֵלאֹלַהי  ֲאַזְמָרה  ְבַּחָיּי  ַלָּיי  ָאִשׁיָרה  ְוֶיֱעָשׁנּו:  ֶבָּהִרים 
ֶיֱעַרב ָעָליו ִשׂיִחי ָאֹנִכי ֶאְשַׂמח ַבָּיי: ִיַתּּמּו ַחָטִּאים ִמן ָהָאֶרץ 

ּוְרָשִׁעים עֹוד ֵאיָנם ָבְּרִכי ַנְפִשׁי ֶאת ְיָי ַהְללּוָיּה:

תהילים קל

ִשׁיר ַהַמֲּעלֹות ִמַמֲּעַמִקּים ְקָראִתיָך ְיָי: ֲאֹדָני ִשְׁמָעה ְבקֹוִלי 
ִתְּהֶייָנה ָאְזֶניָך ַקֻשּׁבֹות ְלקֹול ַתֲּחנּוָני: ִאם ֲעֹונֹות ִתְּשָׁמר ָיּה 
ְיָי  ִקִוּיִתי  ִתָּוֵּרא:  ְלַמַען  ַהְסִּליָחה  ִעְמָּך  ִכּי  ַיֲעֹמד:  ִמי  ֲאֹדָני 
ִקְוָּתה ַנְפִשׁי ְוִלְדָברֹו הֹוָחְלִתּי: ַנְפִשׁי ַלאֹדָני ִמשְֹּׁמִרים ַלבֶֹּקר 
שְֹׁמִרים ַלבֶֹּקר: ַיֵחל ִיְשָׂרֵאל ֶאל ְיָי ִכּי ִעם ְיָי ַהֶחֶסד ְוַהְרֵבּה 

ִעּמֹו ְפדּות: ְוהּוא ִיְפֶדּה ֶאת ִיְשָׂרֵאל ִמֹכּל ֲעֹּונֹוָתיו:

לע"נ יוסי שבתאי ז“ל



-9-

לאחר מכן מתוך מזמור קיט אומרים את התפילות 
לפי שם הנפטר

אותיות לעילוי שם הנפטר

יֶָדיָך ָעׂשּוִני ַוְיכֹוְננּוִני ֲהִביֵנִני ְוֶאְלְמָדה ִמְצֹוֶתיָך: ְיֵרֶאיָך ִיְראּוִני 
ִמְשָׁפֶּטיָך  ֶצֶדק  ִכּי  ְיָי  ָיַדְעִתּי  ִיָחְלִתּי:  ִלְדָבְרָך  ִכּי  ְוִיְשָׂמחּו 
ְלַעְבְדָּך:  ְכִּאְמָרְתָך  ְלַנֲחֵמִני  ְיִהי ָנא ַחְסְדָּך  ִעִנּיָתִני:  ֶוֱאמּוָנה 
ִכּי  ֵזִדים  ֵיבׁשּו  ַשֲׁעֻשָׁעי:  תֹוָרְתָך  ִכּי  ְוֶאְחֶיה  ַרֲחֶמיָך  ְיֹבאּוִני 
ְוֹיְדֵעי  ְיֵרֶאיָך  ִלי  ָיׁשּובּו  ְבִּפֻקֶּדיָך:  ָאִשׂיַח  ֲאִני  ִעְוּתּוִני  ֶשֶׁקר 

ֵעֹדֶתיָך: ְיִהי ִלִבּי ָתִמים ְבֻּחֶקּיָך ְלַמַען ֹלא ֵאבֹוׁש:

וִיֹבֻאִני ֲחָסֶדיָך ְיָי ְתּׁשּוָעְתָך ְכִּאְמָרֶתָך: ְוֶאֱעֶנה ֹחְרִפי ָדָבר ִכּי 
ִכּי  ְמֹאד  ַעד  ֱאֶמת  ְדַבר  ִמִפּי  ַתֵּצּל  ְוַאל  ִבְּדָבֶרָך:  ָבַטְחִתּי 
ָוֶעד:  ְלעֹוָלם  ָתִמיד  תֹוָרְתָך  ְוֶאְשְׁמָרה  ִיָחְלִתּי:  ְלִמְשָׁפֶּטָך 
ְבֵעֹדֶתיָך  ַוֲאַדְבָּרה  ָדָרְשִׁתּי:  ִפֻקֶּדיָך  ִכּי  ָבְרָחָבה  ְוֶאְתַהְלָּכה 
ֲאֶשׁר  ְבִּמְצֹוֶתיָך  ְוֶאְשַׁתֲּעַשׁע  ֵאבֹוׁש:  ְוֹלא  ְמָלִכים  ֶנֶגד 
ְוָאִשׂיָחה  ָאָהְבִתּי  ֲאֶשׁר  ִמְצֹוֶתיָך  ֶאל  ַכַפּי  ְוֶאָשּׂא  ָאָהְבִתּי: 

ְבֻּחֶקּיָך:
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ָאָתּה  ּוָמִגִנּי  ִסְתִרי  ָאָהְבִתּי:  ְותֹוָרְתָך  ָשֵׂנאִתי  סֲֵעִפים 
ֱאֹלָהי:  ִמְצֹות  ְוֶאְצָּרה  ְמֵרִעים  ִמֶמִּנּי  סּורּו  ִיָחְלִתּי:  ִלְדָבְרָך 
ְסָעֵדִני  ִמִשְּׂבִרי:  ְתִּביֵשִׁני  ְוַאל  ְוֶאְחֶיה  ְכִאְמָרְתָך  ָסְמֵכִני 
ְוִאָוְּשָׁעה ְוֶאְשָׁעה ְבֻחֶקּיָך ָתִמיד: ָסִליָת ָכּל ׁשֹוִגים ֵמֻחֶקּיָך ִכּי 
ֶשֶׁקר ַתְּרִמיָתם: ִסיִגים ִהְשַׁבָּתּ ָכל ִרְשֵׁעי ָאֶרץ ָלֵכן ָאַהְבִתּי 

ֵעֹדֶתיָך: ָסַמר ִמַפְּחְדָּך ְבָשִׂרי ּוִמִמְּשָׁפֶּטיָך ָיֵראִתי:

פְָּלאֹות ֵעְדֹוֶתיָך ַעל ֵכּן ְנָצָרַתם ַנְפִשׁי: ֵפַּתח ְדָּבֶריָך ָיִאיר 
ֵמִבין ְפָּתִיים: ִכּי ָפַעְרִתּי ָוֶאְשָׁאָפה ִכּי ְלִמְצֹוֶתיָך ָיָאְבִתּי: ְפֵּנה 
ֵאַלי ְוָחֵנִּני ְכִּמְשָׁפּט ְלֹאֲהֵבי ְשֶׁמָך: ְפָּעַמי ָהֵכן ְבִּאְמָרֶתָך ְוַאל 
ִפּּקּוֶדיָך:  ְוֶאְשְׁמָרה  ָאָדם  ֵמעֶשׁק  ְפֵּדִני  ָאֶון:  ָכל  ִבּי  ַתְּשֶׁלט 
ָפֶּניָך ָהֵאר ְבַּעְבֶדָּך ְוַלְמֵּדִני ֶאת ֻחֶקּיָך: ַפְּלֵגי ַמִים ָיְרדּו ֵעיָני 

ַעל ֹלא ָשְׁמרּו תֹוָרֶתָך:

חְֶלִקי ְיָי ָאַמְרִתּי ִלְשֹׁמר ְדָּבֶריָך: ִחִלּיִתי ָפֶניָך ְבָכל ֵלב ָחֵנִּני 
ְכִּאְמָרֶתָך: ִחַשְּׁבִתּי ְדָּרָכי ָוָאִשׁיָבה ַרְגַלי ֶאל ֵעֹדֶתיָך: ַחְשִׁתּי 
ִעְוֻּדִני  ְרָשִעים  ֶחְבֵלי  ִמְצֹוֶתיָך:  ִלְשֹׁמר  ִהְתַמְהָמְהִתּי  ְוֹלא 
ַעל  ָלְך  ְלהֹודֹות  ָאקּום  ַלְיָלה  ֲחצֹות  ָשָׁכְחִתּי:  ֹלא  ּתֹוָרְתָך 
ִמְשְׁפֵּטי ִצְדֶקָך: ָחֵבר ֲאִני ְלָכל ֲאֶשׁר ְיֵראּוָך ּוְלשְֹׁמֵרי ִפֻּקֶּדיָך: 

ַחְסְדָּך ְיָי ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֻחֶקּיָך ַלְמֵּדִני:
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ָיֶדיָך ָעׂשּוִני ַוְיכֹוְננּוִני ֲהִביֵנִני ְוֶאְלְמָדה ִמְצֹוֶתיָך: ְיֵרֶאיָך ִיְראּוִני 
ִמְשָׁפֶּטיָך  ֶצֶדק  ִכּי  ְיָי  ָיַדְעִתּי  ִיָחְלִתּי:  ִלְדָבְרָך  ִכּי  ְוִיְשָׂמחּו 
ְלַעְבְדָּך:  ְכִּאְמָרְתָך  ְלַנֲחֵמִני  ְיִהי ָנא ַחְסְדָּך  ִעִנּיָתִני:  ֶוֱאמּוָנה 
ִכּי  ֵזִדים  ֵיבׁשּו  ַשֲׁעֻשָׁעי:  תֹוָרְתָך  ִכּי  ְוֶאְחֶיה  ַרֲחֶמיָך  ְיֹבאּוִני 
ְוֹיְדֵעי  ְיֵרֶאיָך  ִלי  ָיׁשּובּו  ְבִּפֻקֶּדיָך:  ָאִשׂיַח  ֲאִני  ִעְוּתּוִני  ֶשֶׁקר 

ֵעֹדֶתיָך: ְיִהי ִלִבּי ָתִמים ְבֻּחֶקּיָך ְלַמַען ֹלא ֵאבֹוׁש:

יֶָדיָך ָעׂשּוִני ַוְיכֹוְננּוִני ֲהִביֵנִני ְוֶאְלְמָדה ִמְצֹוֶתיָך: ְיֵרֶאיָך ִיְראּוִני 
ִמְשָׁפֶּטיָך  ֶצֶדק  ִכּי  ְיָי  ָיַדְעִתּי  ִיָחְלִתּי:  ִלְדָבְרָך  ִכּי  ְוִיְשָׂמחּו 
ְלַעְבְדָּך:  ְכִּאְמָרְתָך  ְלַנֲחֵמִני  ְיִהי ָנא ַחְסְדָּך  ִעִנּיָתִני:  ֶוֱאמּוָנה 
ִכּי  ֵזִדים  ֵיבׁשּו  ַשֲׁעֻשָׁעי:  תֹוָרְתָך  ִכּי  ְוֶאְחֶיה  ַרֲחֶמיָך  ְיֹבאּוִני 
ְוֹיְדֵעי  ְיֵרֶאיָך  ִלי  ָיׁשּובּו  ְבִּפֻקֶּדיָך:  ָאִשׂיַח  ֲאִני  ִעְוּתּוִני  ֶשֶׁקר 

ֵעֹדֶתיָך: ְיִהי ִלִבּי ָתִמים ְבֻּחֶקּיָך ְלַמַען ֹלא ֵאבֹוׁש:

מָה ָאַהְבִתּי תֹוָרֶתָך ָכּל ַהּיֹום ִהיא ִשׂיָחִתי: ֵמֹאְיַבי ְתַּחְכֵּמִני 
ִכּי  ִהְשַׂכְּלִתּי  ְמַלְמַּדי  ִמָכּל  ִלי:  ִהיא  ְלעֹוָלם  ִכּי  ִמְצֹוֶתיָך 
ֵעְדֹוֶתָך ִשׂיָחה ִלי: ִמְזֵּקִנים ֶאְתּבֹוָנן ִכּי ִפֻקֶּדיָך ָנָצְרִתּי: ִמָכּל 
ֹאַרח ָרע ָכִּלאִתי ַרְגָלי ְלַמַען ֶאְשֹׁמר ְדָּבֶרָך: ִמִמְּשָׁפֶּטיָך ֹלא 
ְמְדַּבׁש  ִאְמָרֶתָך  ְלִחִכּי  ִנְּמְלצּו  ַמה  ַאָתּה הֹוֵרָתִני:  ִכּי  ָסְרִתּי 

ְלִפי: ְמִפּּקּוֶדיָך ֶאְתּבֹוָנן ַעל ֵכּן ָשֵׂנאִתי ָכּל ֹאַרח ָשֶׁקר:
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לאחר מכן אומרים אותיות נשמה

אותיות נשמה

נֵר ְלַרְגִלי ְדָבֶרָך ְואֹור ִלְנִתיָבִתי: ִנְשַׁבְּעִתּי ָוֲאַקֵיָּמה ִלְשֹׁמר 
ִמְשְׁפֵּטי ִצְדֶקָך: ַנֲעֵניִתי ַעד ְמֹאד ְיָי ַחֵיִּני ִכְדָבֶרָך: ִנְדבֹות ִפּי 
ְרֵצה ָנא ְיָי ּוִמְשָׁפֶּטיָך ַלְמֶּדִני: ַנְפִשׁי ְבַּכִפּי ָתִמיד ְותֹוָרְתָך ֹלא 
ָשָׁכְחִתּי: ָנְתנּו ְרָשִׁעים ַפּח ִלי ּוִמִפּּקּוֶדיָך ֹלא ָתִעיִתי: ָנַחְלִתּי 
ַלֲעׂשֹות  ִלִבּי  ָנִטיִתי  ֵהָמּה:  ִלִבּי  ְשׂׂשֹון  ִכּי  ְלעֹוָלם  ֵעְדֹוֶתיָך 

ֻחֶקּיָך ְלעֹוָלם ֵעֶקב:

ַעל  ָאֹנִכי  ָשׂׂש  ִלִבּי:  ָפַּחד  ּוִמְדָּבְרָך  ִחָנּם  ְרָדפּוִני  שִָׂרים 
ָוֲאַתֵעָבה ּתֹוָרְתָך  ִאְמָרֶתָך ְכּמֹוֵצא ָשָׁלל ָרב: ֶשֶׁקר ָשֵׂנאִתי 
ָאָהְבִתּי: ֶשַׁבע ַבּּיֹום ִהַלְּלִתּיָך ַעל ִמְשְׁפֵּטי ִצְדֶקָך: ָשׁלֹום ָרב 
ְיָי  ִליׁשּוָעְתָך  ִשַׂבְּרִתּי  ִמְכׁשֹול:  ָלמֹו  ְוֵאין  תֹוָרֶתָך  ְלֹאֲהֵבי 
ְמֹאד:  ָוֹאֱהֵבם  ֵעֹדֶתיָך  ַנְפִשׁי  ָשְׁמָרה  ָעִשׂיִתי:  ּוִמְצֹוֶתיָך 

ָשַׁמְרִתּי ִפּקּוֶדיָך ְוֵעֹדֶתיָך ִכּי ָכל ְדָּרַכי ֶנְגֶדָּך:                  
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ָמה ָאַהְבִתּי תֹוָרֶתָך ָכּל ַהּיֹום ִהיא ִשׂיָחִתי: ֵמֹאְיַבי ְתַּחְכֵּמִני 
ִכּי  ִהְשַׂכְּלִתּי  ְמַלְמַּדי  ִמָכּל  ִלי:  ִהיא  ְלעֹוָלם  ִכּי  ִמְצֹוֶתיָך 
ֵעְדֹוֶתָך ִשׂיָחה ִלי: ִמְזֵּקִנים ֶאְתּבֹוָנן ִכּי ִפֻקֶּדיָך ָנָצְרִתּי: ִמָכּל 
ֹאַרח ָרע ָכִּלאִתי ַרְגָלי ְלַמַען ֶאְשֹׁמר ְדָּבֶרָך: ִמִמְּשָׁפֶּטיָך ֹלא 
ִמְדַּבׁש  ִאְמָרֶתָך  ְלִחִכּי  ִנְּמְלצּו  ַמה  ַאָתּה הֹוֵרָתִני:  ִכּי  ָסְרִתּי 

ְלִפי: ִמִפֻּקֶּדיָך ֶאְתּבֹוָנן ַעל ֵכּן ָשֵׂנאִתי ָכּל ֹאַרח ָשֶׁקר:

הֹוֵריִני ְיָי ֶדֶּרְך ֻחֶקּיָך ְוֶאֳצֶּרָנּה ֵעֶקב: ֲהִביֵנִני ְוֶאְצָּרה תֹוָרֶתָך 
ְוֶאְשְׁמֶרָנּה ְבָּכל ֵלּב: ַהְדִריֵכִני ִבְּנִתיב ִמְצֹוֶתיָך ִכּי בֹו ָחָפְצִתּי: 
ַהט ִלִבּי ֶאל ֵעְדֹוֶתיָך ְוַאל ֶאל ָבַּצע: ַהֲעֵבר ֵעיַני ֵמְראֹות ָשְׁוא 
ִבְּדָרֶכָך ַחֵיִּני: ָהֵקם ְלַעְבְדָּך ִאְמָרֵתָך ֲאֶשׁר ְלִיְרָאֶתָך: ַהֲעֵבר 
ָתַּאְבִתּי  ִהֵנּה  טֹוִבים:  ִמְשָׁפֶּטיָך  ִכּי  ָיֹגְרִתּי  ֲאֶשׁר  ֶחְרָפִּתי 

ְלִפּקּוֶדיָך ְבִּצְדָקְתָך ַחֵיִּני:
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תפילת אל מלא רחמים

ְנכֹוָנה  ְמנּוָחה  ַהְמֵצא  ַבָּמּרֹוִמים,  ׁשֹוֵכן  ַרֲחִמים  ָמֵלא  ֵאל 
ְכּזֹוַהר  ּוְטהֹוִרים  ְקדֹוִשים  ְבַּמֲעלֹות  ַהְשִּׁכיָנה  ַכְּנֵפי  ַתַּחת 
ָהָרִקיַע ַמְזִהיִרים ֶאת ִנְשַׁמת יוסף חיים בן מרדכי , ֶשָׁהַלְך 
עילוי  בעד  מתפללים  המשפחה  שבני  בעבור  ְלעֹוָלמֹו 
ָהַרֲחִמים  ַבַּעל  ָלֵכן  ְמנּוָחתֹו.  ְתֵּהא  ֵעֶדן  ְבַּגן   . נשמתו 
ַיְסִתּיֵרהּו ְבֵּסֶתר ְכָּנָפיו ְלעֹוָלִמים, ְוִיְצרֹור ִבְּצרֹור ַהַחִיּים ֶאת 
ְוֹנאַמר  ִמְשָׁכּבֹו,  ַעל  ְבָּשׁלֹום  ְוָינּוַח  ַנֲחָלתֹו  הּוא  ְיָי  ִנְשָׁמתֹו. 

ָאֵמן
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קדיש יתום.

ִיְתַגַּדּל ְוִיְתַקַדּׁש ְשֵׁמיּה ַרָבּא. 
ְבָּעְלָמא ִדּי ְבָרא, ִכְרעּוֵתּה. ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה, ְוַיְצַמח 

ּפּוְרָקֵנה, ִויָקֵרב ְמִשׁיֵחּה. 
ְבַּחֵיּיכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵיּי ְדָכל-ֵבּית ִיְשָׂרֵאל, ַבֲּעָגָלא ּוִבְזַמן 

ָקִריב, ְוִאְמרּו ָאֵמן. 
ְיֵהא ְשֵׁמיּה ַרָבּא ְמָבַרְך, ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָיּא. ִיְתָבֵּרְך, 
ְוִיְשַׁתַּבּח, ְוִיְתָפֵּאר, ְוִיְתרֹוָמם, ְוִיְתַנֵשּׂא, ְוִיְתַהָדּר, ְוִיְתַעֶלּה 

ְוִיְתַהָלּל, ְשֵׁמּה ְדּקּוְדָשׁא ְבִּריְך הּוא. 
ְלֵעָלּא ִמן-ָכּל-ִבְּרָכָתא ְוִשׁיָרָתא, ֻתְּשְׁבָּחָתא ְוֶנֱחָמָתא, 

ַדֲּאִמיָרן ְבָּעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן. 
ְיֵהא ְשָׁלָמא ַרָבּא ִמן ְשַׁמָיּא ְוַחִיּים טֹוִבים ָעֵלינּו ְוַעל ָכּל 

ִיְשָׂרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן : 
ֹעֶשׂה ָשׁלֹום ִבְּמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶשׂה ָשׁלֹום ָעֵלינּו, ְוַעל 

ָכּל-ִיְשָׂרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן. 
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לחבר את החיים – לכבד את שאינם


