יזכור

YIZKOR
I

t is customary to recite Yizkor for one’s
deceased parent(s) on the following days: Yom
Kippur, Shemini Atzeres, the last day of Pesach and
the second day of Shavuos.
The festivals were selected as a time to remember the
deceased and to pray that the charitable contributions
of the living should be a source of merit for their
souls.
Whenever the name of the deceased is mentioned, it
is said in the following form: the deceased’s Hebrew
name followed by ben (son of) or bas (daughter of),
and then the deceased’s father’s Hebrew name.
After reciting Yizkor, it is customary to recite the Keil
Malei Rachamim prayer. It is permitted to mention
many names within these paragraphs, but separate
paragraphs should be recited for men and women.

For a father:

:לאב

יִ זְכּ ֹר

ֱא־ל ִֹהים נִ ׁ ְש ַמת ָאבִ י מוֹ ִרי
 ַ ּב ֲעב ּור ׁ ֶש ְ ּבלִי נֶ ֶֽדר ֶא ֵּתן, ֹׁ ֶש ָהל ְַך לְעוֹ לָמו
שכַ ר זֶ ה ְּת ֵהא נַ ְפ ׁשוֹ ְצר ּו ָרה ִ ּב ְצרוֹ ר
ׂ ְ  ִ ּב. ְֹצ ָד ָקה ַ ּב ֲעדו
ש ָרה
ׂ ָ , ִעם נִ ׁ ְשמוֹ ת ַאבְ ָר ָהם יִ ְצ ָחק וְ יַ ֲעקֹב,ַה ַח ִ ּיים
 וְ ִעם ׁ ְש ָאר ַצדִּ ִיקים וְ ִצ ְד ָקנִ יּוֹ ת,ִרבְ ָקה ָר ֵחל וְ ל ֵָאה
.ֹאמר ָא ֵמן
ַ  וְ נ,ׁ ֶש ְ ּבגַ ן ֵ ֽע ֶדן
)(פלוני ֶ ּבן פלוני

For a mother:

:לאם

יִ זְכּ ֹר

ֱא־ל ִֹהים נִ ׁ ְש ַמת ִא ִּמי מוֹ ָר ִתי
 ַ ּב ֲעב ּור ׁ ֶש ְ ּבלִי,פלוני) ׁ ֶש ָהלְכָ ה לְעוֹ ל ָָמ ּה
שכַ ר זֶ ה ְּת ֵהא נַ ְפ ׁ ָש ּה
ׂ ְ  ִ ּב.נֶ ֶֽדר ֶא ֵּתן ְצ ָד ָקה ַ ּב ֲע ָד ּה
 ִעם נִ ׁ ְשמוֹ ת ַאבְ ָר ָהם יִ ְצ ָחק,ְצר ּו ָרה ִ ּב ְצרוֹ ר ַה ַח ִ ּיים
 וְ ִעם ׁ ְש ָאר ַצדִּ ִיקים,ש ָרה ִרבְ ָקה ָר ֵחל וְ ל ֵָאה
ׂ ָ ,וְ יַ ֲעקֹב
.ֹאמר ָא ֵמן
ַ  וְ נ,וְ ִצ ְד ָקנִ יּוֹ ת ׁ ֶש ְ ּבגַ ן ֵ ֽע ֶדן
(פלונית ַ ּבת

לאב:

For a father:

ֵא־ל ָמלֵ א

ַר ֲח ִמיםׁ ,שוֹ כֵ ן ַ ּב ְּמרוֹ ִמים,
ַה ְמ ֵצא ְמנו ָּחה נְ כוֹ נָ ה ַעל ַּכנְ ֵפי
ַה ּׁ ְשכִ ינָ הּ ְ ,ב ַמ ֲעלוֹ ת ְקדוֹ ׁ ִשים ו ְּטהוֹ ִרים ְּכזֽ ַֹהר ָה ָר ִ ֽק ַיע
ַמזְ ִה ִיריםֶ ,את נִ ׁ ְש ַמת (פלוני ֶ ּבן פלוני) ׁ ֶש ָהל ְַך לְעוֹ לָמוֹ ,
ַ ּב ֲעבוּר ׁ ֶש ְ ּב ִלִי נֵ ֶדר ֶא ֵּתן ְצ ָד ָקה ְ ּב ַעד ַהזְ ָּכ ַרת נִ ׁ ְש ָמתוֹ ,
ירה ּו
ְ ּבגַ ן ֵ ֽע ֶדן ְּת ֵהא ְמנו ָּחתוֹ  ,לָכֵ ן ַ ּב ַֽעל ָה ַר ֲח ִמים יַ ְס ִּת ֵ ֽ
ְ ּב ֵ ֽס ֶתר ְּכנָ ָפיו לְעוֹ ל ִָמים ,וְ יִ ְצרוֹ ר ִ ּב ְצרוֹ ר ַה ַח ִ ּיים ֶאת
נִ ׁ ְש ָמתוֹ  ,ה׳ הוּא נַ ֲחלָתוֹ  ,וְ יָ נֽ ו ַּח ְ ּב ׁ ָשלוֹ ם ַעל ִמ ׁ ְש ָּכבוֹ .
ֹאמר ָא ֵמן.
וְ נ ַ
לאם:

For a mother:

ֵא־ל ָמלֵ א

ַר ֲח ִמיםׁ ,שוֹ כֵ ן ַ ּב ְּמרוֹ ִמים,
ַה ְמ ֵצא ְמנו ָּחה נְ כוֹ נָ ה ַעל ַּכנְ ֵפי
ַה ּׁ ְשכִ ינָ הּ ְ ,ב ַמ ֲעלוֹ ת ְקדוֹ ׁ ִשים ו ְּטהוֹ ִרים ְּכזֽ ַֹהר ָה ָר ִ ֽק ַיע
ַמזְ ִה ִיריםֶ ,את נִ ׁ ְש ַמת (פלונית ַ ּבת פלוני) ׁ ֶש ָהלְכָ ה
לְעוֹ ל ָָמ ּהּ ַ ,ב ֲעבוּר ׁ ֶש ְ ּב ִלִי נֵ ֶדר ֶא ֵּתן ְצ ָד ָקה ְ ּב ַעד ַהזְ ָּכ ַרת
נִ ׁ ְש ָמ ָת ּהּ ְ ,בגַ ן ֵ ֽע ֶדן ְּת ֵהא ְמנו ָּח ָת ּה ,לָכֵ ן ַ ּב ַֽעל ָה ַר ֲח ִמים
יַ ְס ִּת ֶיר ָה ְ ּב ֵ ֽס ֶתר ְּכנָ ָפיו לְעוֹ ל ִָמים ,וְ יִ ְצרוֹ ר ִ ּב ְצרוֹ ר
ַה ַח ִ ּיים ֶאת נִ ׁ ְש ָמ ָת ּה ,ה׳ הוּא נַ ֲחל ָָת ּה ,וְ יָ נֽ ו ַּח ְ ּב ׁ ָשלוֹ ם
ֹאמר ָא ֵמן.
ַעל ִמ ׁ ְש ָּכבָ ּה .וְ נ ַ

It is customary to donate to charity in memory of
a loved one for whom you are saying the Yizkor
prayer. Your contribution to Chevrah Lomdei
Mishnah is a wonderful merit for the departed.
This donation enables Torah scholars to learn
specifically on their behalf, which the sages teach is
beneficial for the soul.

Your tax-deductible donation can be sent to
Chevrah Lomdei Mishnah
( 732) 364-7029 / www.ChevrahLomdeiMishnah.org

