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יזכור
סדר הזכרת נשמות
בשביעי של פסח )ובחו"ל באחרון של פסח( ובשבועות )ובחו"ל ביום ב' דשבועות( ,ובשמיני עצרת
וביום הכפורים ,מזכירים נשמות בתפילת יזכור אחר קריאת התורה .ונודבים נדבות לעילוי נשמתם:
מי שאין לו אב יאמר זה:

שׁאֶ תֵּ ן ְבּלִי
שׁ ָהלַ' לְעוֹלָמוֹ ַבּעֲבוּר ֶ
מוֹרי )פב"פ( ֶ
שׁמַת אָבִי ִ
יִזְכּוֹר ֱא הִים נִ ְ
ְרוּרה ִבּצְרוֹר ַה ַחיּ ִים עִם
שׂכַר זֶה תְּ הֵא נַפְשׁוֹ צ ָ
נֶדֶ ר צְדָ קָה ַבּעֲדוִֹ ,בּ ְ
נִשְׁמוֹת אַב ְָרהָם י ִ ְצחָק ְויַעֲק ֹב שׂ ָָרה ִר ְבקָה ָרחֵל ְולֵאָה ְועִם שְׁאָר צַדִּ יקִים
שׁ ְבּגַן עֵדֶ ן .וְנ ֹאמַר אָמֵן:
ְוצִדְ ָקנִיּוֹת ֶ
מי שאין לו אם יאמר זה:

שׁאֶתֵּן
שׁ ָה ְלכָה לְעוֹ ָלמָהּ ַבּעֲבוּר ֶ
מוֹרתִ י )פב"פ( ֶ
שׁמַת ִאמִּי ָ
יִזְכּוֹר ֱא הִים נִ ְ
ְרוּרה ִבּצְרוֹר ַה ַחיּ ִים עִם
שׂכַר ז ֶה תְּ הֵא נַ ְפשָׁהּ צ ָ
ְבּלִי נֶדֶ ר צְדָ קָה ַבּעֲדָ הִּ ,בּ ְ
נִשְׁמוֹת אַב ְָרהָם י ִ ְצחָק ְויַעֲק ֹב שׂ ָָרה ִר ְבקָה ָרחֵל ְולֵאָה ְועִם שְׁאָר צַדִּ יקִים
שׁ ְבּגַן עֵדֶ ן .וְנ ֹאמַר אָמֵן:
ְוצִדְ ָקנִיּוֹת ֶ
בעבור אב ואם הזקנים ויתר הקרובים:

שׁמַת אָבִי וְאִ מִּי ז ְ ֵקנַי וּזְקֵנוֹתַ י דוֹדַ י וְדוֹדוֹתַ י אַחַי
יִזְכּוֹר ֱא הִים נִ ְ
שׁאֶתֵּן
שׁ ָהלְכוּ לְעוֹ ָלמָם ַבּעֲבוּר ֶ
וְאַחְיוֹתַ י .בֵּין ִמצַּד אָבִי וּבֵין ִמצַּד ִאמִּי ֶ
שׂכַר ז ֶה ִתּ ְהי ֶינָה נַפְשׁוֹתָ ם צְרוּרוֹת ִבּצְרוֹר
ְבּלִי נֶדֶ ר צְדָ קָה ַבּעֲדָםִ ,בּ ְ
ַה ַחיּ ִים עִם נִשְׁמוֹת אַב ְָרהָם י ִ ְצחָק ְויַעֲק ֹב שׂ ָָרה ִר ְבקָה ָרחֵל ְולֵאָה ְועִם
שׁ ְבּגַן עֵדֶ ן .וְנ ֹאמַר אָמֵן:
שְׁאָר צַדִּ יקִים ְוצִדְ ָקנִיּוֹת ֶ
בעבור נשמות המומתים על קידוש השם אומרים זה:
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שׁמַת כָּל קְרוֹבַי וּ ְקרוֹבוֹתַ י דוֹדַ י וְדוֹדוֹתַ י
שׁמַת )פב"פ( ְונִ ְ
יִזְכּוֹר ֱא הִים נִ ְ
שׁנֶה ְֱרגוּ הֵן
אַחַי וְאַחְיוֹתַ י .הֵן ִמצַּד אָבִי ְוהֵן ִמצַּד ִאמִּי .הֵן שֶׁהוּמְתוּ הֵן ֶ
שׁאֶתֵּן
שׁנֶּ ְחנְקוּ עַל קִדוּשׁ ַהשֵּׁםַ .בּעֲבוּר ֶ
שׁנִ ְטבְּעוּ ְו ֶ
שׁנִשְׂ ְרפוּ ְו ֶ
שׁחֲטוּ ְו ֶ
שׁנ ִ ְ
ֶ
ְבּלִי נֶדֶ ר צְדָ קָה ְבּעַד ַהזְכּ ַָרת נִשְׁמוֹתֵ יהֶם .וּבִשְׂ כַר ז ֶה תִּ ְהי ֶינָה נַפְשׁוֹתֵ יהֶם
שׂ ָרה ִר ְבקָה
צְרוּרוֹת ִבּצְרוֹר ַה ַחיּ ִים עִם נִשְׁמוֹת אַב ְָרהָם י ִ ְצחָק ְויַעֲק ֹב ָ
שׁ ְבּגַן עֵדֶ ן .וְנ ֹאמַר אָמֵן:
ָר ֵחל ְולֵאָה ְועִם שְׁאָר צַדִּ יקִים ְוצִדְ ָקנִיּוֹת ֶ
ואחר כך יאמר
לזכר:

שּׁכִינָה
אֵ ל ָמלֵא ַר ֲחמִים שׁוֹכֵן ַבּ ְמּרוֹמִים ַה ְמצֵא מְנוּחָה נְכוֹנָה עַל ַכּנְפֵי ַה ְ
ִירים אֶת נִ ְ
ְהוֹרים כְּזֹהַר ה ָָרקִי ַע ַמזְה ִ
ְבּ ַמעֲלוֹת קְדוֹשִׁים וּט ִ
שׁמַת )פב"פ(
שׁ ָמתוָֹ ,לכֵן
שׁ ָהלַ' לְעוֹלָמוֹ ַבּעֲבוּר )שפלוני( נָדַ ב ִלצְדָ ָקה ְבּעַד ַהזְכּ ַָרת נִ ְ
ֶ
ירהוּ ְבּסֵתֶ ר ְכּנָפָיו לְעוֹ ָלמִים ְויִצְר ֹר ִבּצְרוֹר ַה ַחיּ ִים
ַבּעַל ה ַָר ֲחמִים יַסְתִּ ֵ
שׁכָּבוֹ וְנ ֹא ַמר אָמֵן:
שׁמָתוֹ י ְהֹוָה הוּא נַ ֲחלָתוֹ ְויָנוּ ַח ְבּשָּׁלוֹם עַל ִמ ְ
אֶת נִ ְ
לנקבה:

שּׁכִינָה
אֵ ל ָמלֵא ַר ֲחמִים שׁוֹכֵן ַבּ ְמּרוֹמִים ַה ְמצֵא מְנוּחָה נְכוֹנָה עַל ַכּנְפֵי ַה ְ
שׁמַת )פב"פ(
ִירים אֶת נִ ְ
ְהוֹרים כְּזֹהַר ה ָָרקִי ַע ַמזְה ִ
ְבּ ַמעֲלוֹת קְדוֹשִׁים וּט ִ
שׁמָתָ הּ,
שׁ ָה ְלכָה לְעוֹ ָל ָמה ַבּעֲבוּר )שפלוני( נָדַב ִלצְדָ קָה ְבּעַד ַהזְכּ ַָרת נִ ְ
ֶ
ירהּ ְבּסֵתֶ ר ְכּנָפָיו לְעוֹלָמִ ים ְויִצְר ֹר ִבּצְרוֹר
ָלכֵן ַבּעַל ה ַָר ֲחמִים יַסְתִּ ָ
שׁמָתָ הּ י ְהֹוָה הוּא נַ ֲחלָתָ הּ וְתָנוּ ַח ְבּשָּׁלוֹם עַל מִשְׁ ָכּבָהּ וְנ ֹא ַמר
ַה ַחיּ ִים אֶת נִ ְ
אָמֵן:
יש מוסיפים ואומרים

שׁנָּדַב צְדָ קָה
שׁבּ ֵַר' אֲבוֹתֵ ינוּ אַב ְָרהָם י ִ ְצחָק ְויַעֲק ֹב הוּא יְב ֵָר' אֶת ר' )פב"פ( ַבּעֲבוּר ֶ
מִי ֶ
ָרגֶל) .ביו"כ ְו ִלכְבוֹד
ַתּוֹרה ְו ִלכְבוֹד ה ֶ
שׁ ִהזְכִּיר הַיּוֹם ְו ִלכְבוֹד ַהמָּקוֹם ְו ִלכְבוֹד ה ָ
ְבּעַד ַהנְּשָׁמוֹת ֶ
שׁמ ְֵרהוּ ְויַצִּילֵהוּ מִ כָּל צ ָָרה וְצוּקָה וּ ִמכָּל נֶגַע
שׂכַר ז ֶה ַהקָּדוֹשׁ בָּרוּ' הוּא י ִ ְ
יּוֹם הַדִּ ין( .וּ ִב ְ
וּ ַמ ֲחלָה) .ביו"כ ְויִכְתְּ בֵהוּ ְויַחְתְּ מֵהוּ ְל ַחיִּים טוֹבִים ָבּזֶה יּוֹם הַדִּ ין( ְוי ִשְׁ לַח בּ ְָרכָה ְו ַה ְצ ָלחָה ְבּכָל ַמ ֲעשֵׂה י ָדָ יו
)ליו"ט ְויְזַכֵּהוּ ַלעֲלוֹת ל ֶָרגֶל( ,עִם כָּל י ִשׂ ְָראֵל ֶאחָיו וְנ ֹאמַר אָמֵן:

