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תאריך פטירה

ח' אלול תרצ"ו | 26/08/1936

תאריך קבורה

ח' אלול תרצ"ו | 26/08/1936

תפילות על המנוח

ראובן שטרויס ז"ל

התפילות שנבחרו הם: תהילים

לפי השם: ראובן

האות:ר

י:  ָכְחּתִ י תֹוָרְתָך לֹא ׁשָ ֵצִני ּכִ ְרֵאה ָעְנִיי ְוַחּלְ
ִני:  ִריָבה ִריִבי ּוְגָאֵלִני ְלִאְמָרְתָך ַחּיֵ

יָך לֹא ָדָרׁשּו:  י ֻחּקֶ ִעים ְיׁשּוָעה ּכִ ָרחֹוק ֵמְרׁשָ
ִני:  ֶטיָך ַחּיֵ ּפָ ִמׁשְ ים ְיהָוה ּכְ ַרֲחֶמיָך ַרּבִ

ים ֹרְדַפי ְוָצָרי ֵמֵעְדֹוֶתיָך לֹא ָנִטיִתי:  ַרּבִ
ָמרּו:  ר ִאְמָרְתָך לֹא ׁשָ ָרִאיִתי ֹבְגִדים ָוֶאְתקֹוָטָטה ֲאׁשֶ

ִני:  ָך ַחּיֵ ַחְסּדְ י ְיהָוה ּכְ י ִפּקּוֶדיָך ָאָהְבּתִ ְרֵאה ּכִ
ט ִצְדֶקָך:  ּפַ ל ִמׁשְ ָבְרָך ֱאֶמת ּוְלעֹוָלם ּכָ רֹאׁש ּדְ

האות:א

תֹוַרת ְיהָוה:  ֵרי ְתִמיֵמי ָדֶרְך ַהֹהְלִכים ּבְ ַאׁשְ
ָכל ֵלב ִיְדְרׁשּוהּו:  ֵרי ֹנְצֵרי ֵעֹדָתיו ּבְ ַאׁשְ

ְדָרָכיו ָהָלכּו:  ַאף לֹא ָפֲעלּו ַעְוָלה ּבִ
ֹמר ְמֹאד:  ֶדיָך ִלׁשְ יָתה ִפּקֻ ה ִצּוִ ַאּתָ

יָך:  ֹמר ֻחּקֶ נּו ְדָרָכי ִלׁשְ ַאֲחַלי ִיּכֹ
ל ִמְצֹוֶתיָך:  יִטי ֶאל ּכָ ַהּבִ ָאז לֹא ֵאבֹוׁש ּבְ

ֵטי ִצְדֶקָך:  ּפְ ָלְמִדי ִמׁשְ ר ֵלָבב ּבְ ֹיׁשֶ אֹוְדָך ּבְ
ַעְזֵבִני ַעד ְמֹאד:  ֹמר ַאל ּתַ יָך ֶאׁשְ ֶאת ֻחּקֶ

האות:ו

ִאְמָרֶתָך:  ׁשּוָעְתָך ּכְ ִויֹבֻאִני ֲחָסֶדָך ְיהָוה ּתְ
ְדָבֶרָך:  י ּבִ י ָבַטְחּתִ ְוֶאֱעֶנה ֹחְרִפי ָדָבר ּכִ

י:  ֶטָך ִיָחְלּתִ ּפָ י ְלִמׁשְ י ְדַבר ֱאֶמת ַעד ְמֹאד ּכִ ל ִמּפִ ּצֵ ְוַאל ּתַ
ְמָרה תֹוָרְתָך ָתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד:  ְוֶאׁשְ

י:  ּתִ ֶדיָך ָדָרׁשְ י ִפּקֻ ָכה ָבְרָחָבה ּכִ ְוֶאְתַהּלְ
ָרה ְבֵעֹדֶתיָך ֶנֶגד ְמָלִכים ְולֹא ֵאבֹוׁש:  ַוֲאַדּבְ

י:  ר ָאָהְבּתִ ִמְצֹוֶתיָך ֲאׁשֶ ע ּבְ ֲעׁשַ ּתַ ְוֶאׁשְ
יָך:  יָחה ְבֻחּקֶ י ְוָאׂשִ ר ָאָהְבּתִ י ֶאל ִמְצֹוֶתיָך ֲאׁשֶ א ַכּפַ ָ ְוֶאׂשּ

האות:ב

ְדָבֶרָך: ֹמר ּכִ ַער ֶאת ָאְרחֹו ִלׁשְ ה ּנַ ה ְיַזּכֶ ּמֶ ּבַ
ְצֹוֶתיָך: ִני ִמּמִ ּגֵ ׁשְ יָך ַאל ּתַ ּתִ י ְדַרׁשְ ָכל ִלּבִ ּבְ

י ִאְמָרֶתָך ְלַמַען לֹא ֶאֱחָטא ָלְך:  י ָצַפְנּתִ ִלּבִ ּבְ
יָך:  ֵדִני ֻחּקֶ ה ְיהָוה ַלּמְ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ֵטי ִפיָך:  ּפְ י ּכֹל ִמׁשְ ְרּתִ ָפַתי ִסּפַ ׂשְ ּבִ
ל הֹון:  ַעל ּכָ י ּכְ ּתִ ׂשְ ֶדֶרְך ֵעְדֹוֶתיָך ׂשַ ּבְ

יָטה ֹאְרֹחֶתיָך:  יָחה ְוַאּבִ ֶדיָך ָאׂשִ ִפּקֻ ּבְ
ָבֶרָך:  ח ּדְ ּכַ ע לֹא ֶאׁשְ ֲעׁשָ ּתַ ֻחּקֶֹתיָך ֶאׁשְ ּבְ

האות:ן

ל ל ל

כפר סבא - גאולים
חלקה 1, שורה 12, מקום 20
חברה קדישא גחש"א כפר סבא
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.reCAPTCHA יש לבדוק את החיבור לאינטרנט ולטעון מחדש כדי לקבל אתגר .reCAPTCHA לא ניתן היה להתחבר לשירות

ֵנר ְלַרְגִלי ְדָבֶרָך ְואֹור ִלְנִתיָבִתי: 
ֵטי ִצְדֶקָך:  ּפְ ֹמר ִמׁשְ ָמה ִלׁשְ י ָוֲאַקּיֵ ְעּתִ ּבַ ִנׁשְ

ִני ִכְדָבֶרָך:  ַנֲעֵניִתי ַעד ְמֹאד ְיהָוה ַחּיֵ
ֵדִני:  ֶטיָך ַלּמְ ּפָ י ְרֵצה ָנא ְיהָוה ּוִמׁשְ ִנְדבֹות ּפִ

י:  ָכְחּתִ י ָתִמיד ְותֹוָרְתָך לֹא ׁשָ י ְבַכּפִ ַנְפׁשִ
ּקּוֶדיָך לֹא ָתִעיִתי:  ח ִלי ּוִמּפִ ִעים ּפַ ָנְתנּו ְרׁשָ

ה:  י ֵהּמָ ׂשֹון ִלּבִ י ׂשְ י ֵעְדֹוֶתיָך ְלעֹוָלם ּכִ ָנַחְלּתִ
יָך ְלעֹוָלם ֵעֶקב:  י ַלֲעׂשֹות ֻחּקֶ ָנִטיִתי ִלּבִ

פרקי תהילים באותיות נשמה

האות:נ

ֵנר ְלַרְגִלי ְדָבֶרָך ְואֹור ִלְנִתיָבִתי: 
ֵטי ִצְדֶקָך:  ּפְ ֹמר ִמׁשְ ָמה ִלׁשְ י ָוֲאַקּיֵ ְעּתִ ּבַ ִנׁשְ

ִני ִכְדָבֶרָך:  ַנֲעֵניִתי ַעד ְמֹאד ְיהָוה ַחּיֵ
ֵדִני:  ֶטיָך ַלּמְ ּפָ י ְרֵצה ָנא ְיהָוה ּוִמׁשְ ִנְדבֹות ּפִ

י:  ָכְחּתִ י ָתִמיד ְותֹוָרְתָך לֹא ׁשָ י ְבַכּפִ ַנְפׁשִ
ּקּוֶדיָך לֹא ָתִעיִתי:  ח ִלי ּוִמּפִ ִעים ּפַ ָנְתנּו ְרׁשָ

ה:  י ֵהּמָ ׂשֹון ִלּבִ י ׂשְ י ֵעְדֹוֶתיָך ְלעֹוָלם ּכִ ָנַחְלּתִ
יָך ְלעֹוָלם ֵעֶקב:  י ַלֲעׂשֹות ֻחּקֶ ָנִטיִתי ִלּבִ

האות:ש

י:  ַחד ִלּבִ ָבְרָך ּפָ ם (ומדבריך) ּוִמּדְ ִרים ְרָדפּוִני ִחּנָ ׂשָ
ָלל ָרב:  מֹוֵצא ׁשָ ׂש ָאֹנִכי ַעל ִאְמָרֶתָך ּכְ ׂשָ

י:  ֵנאִתי ַוֲאַתֵעָבה ּתֹוָרְתָך ָאָהְבּתִ ֶקר ׂשָ ׁשֶ
ֵטי ִצְדֶקָך:  ּפְ יָך ַעל ִמׁשְ ְלּתִ ּיֹום ִהּלַ ַבע ּבַ ׁשֶ

לֹום ָרב ְלֹאֲהֵבי תֹוָרֶתָך ְוֵאין ָלמֹו ִמְכׁשֹול:  ׁשָ
יִתי:  י ִליׁשּוָעְתָך ְיהָוה ּוִמְצֹוֶתיָך ָעׂשִ ְרּתִ ּבַ ׂשִ

י ֵעֹדֶתיָך ָוֹאֲהֵבם ְמֹאד:  ְמָרה ַנְפׁשִ ׁשָ
ָך:  ָרַכי ֶנְגּדֶ י ָכל ּדְ י ִפּקּוֶדיָך ְוֵעֹדֶתיָך ּכִ ַמְרּתִ ׁשָ

האות:מ

יָחִתי:  ל ַהּיֹום ִהיא ׂשִ י תֹוָרֶתָך ּכָ ָמה ָאַהְבּתִ
י ְלעֹוָלם ִהיא ִלי:  ֵמִני ִמְצֹוֶתָך ּכִ ַחּכְ ֵמֹאְיַבי ּתְ

י:  יָחה לִֿ י ֵעְדֹוֶתיָך ׂשִ י ּכִ ְלּתִ ּכַ ַדי ִהׂשְ ל ְמַלּמְ ִמּכָ
י:  י ִפּקּוֶדיָך ָנָצְרּתִ ֵקִנים ֶאְתּבֹוָנן ּכִ ִמּזְ

ָבֶרָך:  ֹמר ּדְ ִלאִתי ַרְגָלי ְלַמַען ֶאׁשְ ל ֹאַרח ָרע ּכָ ִמּכָ
ה הֹוֵרָתִני:  י ַאּתָ י ּכִ ֶטיָך לֹא ָסְרּתִ ּפָ ׁשְ ִמּמִ

ַבׁש ְלִפי:  י ִאְמָרֶתָך ִמּדְ ְמְלצּו ְלִחּכִ ַמה ּנִ
ֶקר:  ל ֹאַרח ׁשָ ֵנאִתי ּכָ ן ׂשָ ּקּוֶדיָך ֶאְתּבֹוָנן ַעל ּכֵ ִמּפִ

האות:ה

ה ֵעֶקב:  ֶרּנָ יָך ְוֶאּצְ ֶרְך ֻחּקֶ הֹוֵרִני ְיהָוה ּדֶ
ה ְבָכל ֵלב:  ְמֶרּנָ ָרה תֹוָרֶתָך ְוֶאׁשְ ֲהִביֵנִני ְוֶאּצְ

י:  י בֹו ָחָפְצּתִ ְנִתיב ִמְצֹוֶתיָך ּכִ ַהְדִריֵכִני ּבִ
ַצע:  י ֶאל ֵעְדֹוֶתיָך ְוַאל ֶאל ּבָ ַהט ִלּבִ

ִני:  ְדָרֶכָך ַחּיֵ ְוא ּבִ ַהֲעֵבר ֵעיַני ֵמְראֹות ׁשָ
ר ְלִיְרָאֶתָך:  ָך ִאְמָרֶתָך ֲאׁשֶ ָהֵקם ְלַעְבּדְ

ֶטיָך טֹוִבים:  ּפָ י ִמׁשְ י ּכִ ר ָיֹגְרּתִ ִתי ֲאׁשֶ ַהֲעֵבר ֶחְרּפָ
ִני:  ִצְדָקְתָך ַחּיֵ ֶדיָך ּבְ י ְלִפּקֻ ַאְבּתִ ה ּתָ ִהּנֵ


