
נוסח מקוצר

סדר האזכרה 
בבית העלמין

ִנים״ ל ָפּ ְמָעה ֵמַעל ָכּ ״ּוָמָחה ֲאדָֹני יי' ִדּ
ישעיהו כה ח

בפתח האזכרה יש הנוהגים להדליק נר נשמה

דברי פתיחה

ּ, בְּנֵי מִׁשְפָּחָה וַחֲבִֵרים, בַּמָּקוֹם  ּ ..........., הְִתכַּנַּסְנו יָרֵתנו יֵרנוּ/מִיַּקִּ ּ מִיַּקִּ בִּמְלֹאת ׁשִבְעָה יָמִים / ׁשְלוֹׁשִים יָמִים / ׁשָנָה / ...... ׁשָנִים לִפְֵרָדֵתנו
ּ מַעֲלִים אֶת זִכְרוֹ/זִכְָרהּ בְּׁשָעָה מְיֻחֶֶדת זוֹ ׁשֶל זִכָּרוֹן וְהְִתיַחֲדוּת.  ּ אוֹתוֹ/אוָֹתהּ לִמְנוּחַת עוֹלָמִים. בְּצַעַר וּבְגַעֲגוּעַ אָנו בּוֹ הֵבֵאנו

ּ, כְּמוֹ גַּם  ּ נוֹצְִרים אֶת מַעֲלוָֹתיו / מַעֲלוֶֹתיהָ ׁשֶל ........... וְאֶַת ִרגְעֵי הַחֶסֶד ׁשֶחָלַק / ׁשֶחָלְָקה עִמָּנו ּ אָנו ּ וְאֶל עָפָר נָׁשוּב – בְּלִבֵּנו מֵעָפָר אֲנַחְנו
 .ּ ֵׂינו ּ וּבְמַעֲש ֵּינו ּ. עֲִתידוֹ / עֲִתיָדהּ – בְּחַי ֶּיהָ אֲׁשֶר ּתָמו ָּיו / לְחַי ּ מַעֲנִיִקים הֶמְׁשֵךְ וְתוֹחֶלֶת לְחַי אֶת חֻלְׁשוָֹתיו / חֻלְׁשוֶֹתיהָ. בְּזִכָּרוֹן זֶה אָנו

ּ, ׁשֶנִּמָּצֵא מוּכָנִים וּמְזֻמָּנִים לְאוָֹתהּ ׁשָעָה, וֱֶהיֵה  ּ אֱלֹהֵי יִׁשְעֵנו ּ. עַל כֵּן עָזְֵרנו ּ בָּהּ אֲהוּבֵינו ֶֶּרךְ ׁשֶהָלְכו ּ עֲִתיִדים לִצְעֹד בַּד ָעָה אַף אָנו בְּבוֹא הַׁשּ
ּ לִכְׁשֶּתַגִּיעַ. וְיָׁשֹב הֶעָפָר עַל הָאֶָרץ כְּׁשֶהָיָה, וְהָרוּחַ ּתָׁשוּב אֶל הָאֱלֹהִים אֲׁשֶר נְָתנָהּ: עִמָּנו

לקט פסוקים )מחומש דברים ומספר תהלים(

ן יִָציץ: ֶדה ּכֵ ִציץ ַהּשָׂ ָחִציר יָָמיו, ּכְ  ֱאנֹוׁש ּכֶ
יֶרּנוּ עֹוד ְמקֹומֹו:  י רוַּח ָעְבָרה-ּבֹו ְוֵאיֶנּנוּ, ְולֹא ַיּכִ  ּכִ

ֵבהוּ:  ְ ַחּשׁ ן-ֱאנֹוׁש ַוּתְ ָדֵעהוּ, ּבֶ  ְייָ ָמה ָאָדם ַוּתֵ
ֵצל עֹוֵבר:  ָמה, יָָמיו ּכְ  ָאָדם ַלֶהֶבל ּדָ

ּבֶֹקר יִָציץ ְוָחָלף, ָלֶעֶרב ְימֹוֵלל ְויֵָבׁש:   ּבַ
ּכָא, ַוּתֹאֶמר ׁשוּבוּ ְבֵני ָאָדם:  ב ֱאנֹוׁש ַעד ּדַ ׁשֵ  ּתָ

ילוּ זֹאת, יִָבינוּ ְלַאֲחִריָתם: ּכִ  לוּ ָחְכמוּ ַיׂשְ
בֹודֹו:  ח ַהּכֹל, לֹא יֵֵרד ַאֲחָריו ּכְ י לֹא ְבמֹותֹו ִיּקַ  ּכִ

לֹום: י ַאֲחִרית ְלִאיׁש ׁשָ ר, ּכִ ם וְּרֵאה יָׁשָ ָמר-ּתָ  ׁשְ
מוּ ּכָל-ַהחִֹסים ּבֹו: ּפֶֹדה ְייָ ֶנֶפׁש ֲעָבָדיו, ְולֹא יְֶאׁשְ

יש הנוהגים לקרוא באזכרה פרקי תהלים נוספים )המנהג המסורתי: א, טו, טז, יז, כג, לג, עב, קד, קכא, ו-קל(

הזכרת השם
נוהגים לקרוא פסוקים מתוך פרק תהלים קיט, שפסוקיו מסודרים לפי אותיות הא-ב, בהתאם לאותיות השם הפרטי של הנפטר/ת ואותיות המילה 

"נשמה". נוסח מלא של הפרק )שמונה פסוקים בעבור כל אות( נמצא בספרי התנ"ך.
ן ַמה  ּלָ ּקֹוֶנה הוּא ְלַעְצמֹו. טֹוב ִמּכֻ ֵני ָאָדם, ְוֶאָחד – ַמה ׁשֶּ ּקֹוְרִאין לֹו ּבְ ּקֹוְרִאים לֹו ָאִביו ְוִאּמֹו, ְוֶאָחד – ַמה ׁשֶּ ּ מֹות ִנְקְראוּ לֹו ְלָאָדם: ֶאָחד – ַמה ֶשׁ לָֹשה ׁשֵ ְשׁ

ּקֹוֶנה הוּא ְלַעְצמֹו. ּ ֶשׁ

מדרש תנחומא, פרשת ויקהל סימן א 

תֹוַרת ְייָ: ֵרי ְתִמיֵמי ָדֶרְך, ַההְֹלִכים ּבְ  ַאׁשְ
ְדָבֶרךָ: מֹר ּכִ ה ּנַַער ֶאת ָאְרחֹו, ִלׁשְ ה ְיַזּכֶ ּמֶ  ַבּ

ְמָרה ְדָבֶרךָ: ָך ֶאְחיֶה ְוֶאׁשְ מֹל ַעל ַעְבּדְ  ְגּ
ְדָבֶרךָ: י, ַחּיִֵני ּכִ ְבָקה ֶלָעָפר ַנְפׁשִ  ָדּ
יָך ְוֶאּצֳֶרּנָה ֵעֶקב: ֶרְך ֻחּקֶ  הֵֹרִני ְייָ ּדֶ

ִאְמָרֶתךָ: ׁשוָּעְתָך ּכְ  ויבֹֻאִני ֲחָסֶדָך ְייָ, ּתְ
ִני: ר ִיַחְלּתָ ךָ, ַעל ֲאׁשֶ ָבר ְלַעְבּדֶ  ְזָכר-ּדָ

ָבֶרךָ: מֹר ּדְ י ִלׁשְ  ֶחְלִקי ְייָ ָאַמְרּתִ
ְדָבֶרךָ: ךָ, ְייָ ּכִ יָת ִעם ַעְבּדְ  טֹוב ָעׂשִ

 יֶָדיָך ָעׂשוִּני ַוְיכֹוְננוִּני, ֲהִביֵנִני ְוֶאְלְמָדה ִמְצֹוֶתיךָ:
י: י, ִלְדָבְרָך ִיָחְלּתִ ְלָתה ִלְתׁשוָּעְתָך ַנְפׁשִ  ָכּ

ָמִים: ָ ּשׁ ב ּבַ ָבְרָך ִנּצָ  לעֹוָלם ְייָ, ּדְ
יָחִתי: ל ַהּיֹום ִהיא ׂשִ י תֹוָרֶתךָ, ּכָ  ָמה ָאַהְבּתִ

 ֵנר ְלַרְגִלי ְדָבֶרךָ, ְואֹור ִלְנִתיָבִתי:
י: ֵנאִתי, ְותֹוָרְתָך ָאָהְבּתִ  ֵסֲעִפים ׂשָ

ָקי: יֵחִני ְלעֹׁשְ ּנִ ל ּתַ ט ָוֶצֶדק, ּבַ ּפָ יִתי ִמׁשְ  ֲעׂשִ
י: ן ְנָצָרַתם ַנְפׁשִ ָלאֹות ֵעְדֹוֶתיךָ, ַעל ּכֵ  ְפּ

ֶטיךָ: ּפָ ר ִמׁשְ ה ְייָ, ְויָׁשָ יק ַאּתָ  ַצּדִ
יָך ֶאּצָֹרה:  ָקָראִתי ְבָכל ֵלב ֲעֵנִני ְייָ ֻחּקֶ

י: ָכְחּתִ י תֹוָרְתָך לֹא ׁשָ ֵצִני, ּכִ  ְרֵאה ָעְנִיי ְוַחּלְ
י: ַחד ִלּבִ ָבְרָך ּפָ ִרים ְרָדפוִּני ִחּנָם, וִּמּדְ  ָשׂ

ְדָבְרָך ֲהִביֵנִני:  ְקַרב ִרּנִָתי ְלָפֶניָך ֲאדָֹני ּכִ ִתּ

שם  אותיות  של  הפסוקים  הזכרת  לאחר 
אותיות  פסוקי  את  לקרוא  נוהגים  הנפטר/ת 

המילה "נשמה"

 ֵנר ְלַרְגִלי ְדָבֶרךָ, ְואֹור ִלְנִתיָבִתי:
י: ַחד ִלּבִ ָבְרָך ּפָ ִרים ְרָדפוִּני ִחּנָם, וִּמּדְ  ָשׂ

יָחִתי: ל ַהּיֹום ִהיא ׂשִ י תֹוָרֶתךָ, ּכָ  ָמה ָאַהְבּתִ
יָך ְוֶאּצֳֶרּנָה ֵעֶקב: ֶרְך ֻחּקֶ הֵֹרִני ְייָ ּדֶ
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ִנים״ ל ָפּ ְמָעה ֵמַעל ָכּ ״ּוָמָחה ֲאדָֹני יי' ִדּ
ישעיהו כה ח

נוסח עדות אשכנז

ִכְרעוֵּתּה,  ְבָרא  י  ּדִ ָעְלָמא  ּבְ ַרּבָא,  ֵמּה  ׁשְ ׁש  ְוִיְתַקּדַ ל  ּדַ ִיְתּגַ
ית  ּבֵ ְדָכל  ּוְבַחּיֵי  ּוְביֹוֵמיכֹון  ַחּיֵיכֹון  ּבְ ַמְלכוֵּתּה,  ְוַיְמִליְך 

ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן.  ָרֵאל, ּבַ ִיׂשְ

נוסח עדות ספרד

ִכְרעוֵּתּה,  ְבָרא  י  ּדִ ָעְלָמא  ּבְ ַרּבָא,  ֵמּה  ׁשְ ׁש  ְוִיְתַקּדַ ל  ּדַ ִיְתּגַ
ית  ּבֵ ְדָכל  ּוְבַחּיֵי  ּוְביֹוֵמיכֹון  ַחּיֵיכֹון  ּבְ ַמְלכוֵּתּה,  ְוַיְמִליְך 

ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן.  ָרֵאל ּבַ ִיׂשְ

קדיש 
הקדיש הוא התפילה המרכזית הנאמרת לזכרם של הנפטרים. הקדיש נאמר בשפה הארמית ובנוכחות של מניין אנשים בוגרים )מעל גיל מצוות(. 
בקהילות היהדות המתקדמת גברים ונשים משלימים מניין, ומובן כי גם נשים מוזמנות לומר את הקדיש לזכר יקיריהן. יש הנוהגים להקל ולומר את 

הקדיש גם בהעדר מניין של עשרה אנשים בוגרים. ויש שבהעדר מניין נוהגים לומר את נוסח התפילה המופיע אחר נוסח הקדיש להלן.

בני המשפחה הקרובים )אב, אם, בן/בת זוג, אחים ואחיות וילדים( אומרים את הקדיש. בהעדר בני משפחה אלו אומרים אותו אחד הנוכחים או 
הנוכחות. נכדים יכולים להצטרף לאמירת הקדיש, גם כשהוריהם חיים, אם ההורים אינם מתנגדים לכך.

ֶבל( ְוִאְמרּו ָאֵמן. ֵבי ּתֵ ל יֹוְשׁ ָרֵאל )נוהגים להוסיף: ְוַעל ּכָ ל ִיׂשְ לֹום ָעֵלינּו, ְוַעל ּכָ ה ׁשָ ְמרֹוָמיו, הּוא ַיֲעׂשֶ לֹום ּבִ ה ׁשָ עֹוׂשֶ

תרגום הקדיש:

ּ אָמֵן. ְָׂראֵל בִּמְהֵָרה וּבִזְמַן ָקרוֹב, וְאִמְרו ֵּי כָּל בֵּית יִש ֵּיכֶם וּבִימֵיכֶם וּבְחַי ַּׁש ׁשְמוֹ הַגָּדוֹל, בָּעוֹלָם ׁשֶבָָּרא כְִּרצוֹנוֹ, וְיַמְלִיךְ מַלְכוּתוֹ, בְּחַי ַּל וְיְִתַקד יְִתגַּד

ָּר וְיְִתעַלֶּה וְיְִתהַלָּל ׁשְמוֹ ׁשֶל הַקָּדוֹׁש בָּרוּךְ  ֵׂא וְיְִתהַד יְהִי ׁשְמוֹ הַגָּדוֹל מְבָֹרךְ לְעוֹלָם וּלְעוֹלְמֵי עוֹלָמִים. יְִתבַָּרךְ וְיִׁשְּתַבַּח וְיְִתפָּאַר וְיְִתרוֹמַם וְיְִתנַּש
ּ אָמֵן. ִירוֹת, הַּתִׁשְבָּחוֹת וְהַנֶּחָמוֹת, הַנֶּאֱמָרוֹת בָּעוֹלָם, וְאִמְרו הוּא, הַנַּעֲלֶה )בעשרת ימי תשובה מוסיפים וְהַנִּשְׂגָּב( מִכָּל הַבְָּרכוֹת וְהַׁשּ

ְָׂראֵל,  ּ וּלְכָל עַמּוֹ יִש ִּים וְשֹׂבַע, וִיׁשוּעָה וְנֶחָמָה, וּמִפְלָט וְּרפוּאָה, וּגְאֻלָּה וּסְלִיחָה, וְכַפָָּרה וְֶרוַח וְהַצָּלָה(, לָנו מַיִם, )נוסח ספרד: חַי יְהֵא ׁשָלוֹם ַרב מִן הַׁשַָּ
ּ אָמֵן. בֵי ּתֵבֶל( וְאִמְרו ְָׂראֵל )יש הנוהגים להוסיף: וְעַל כָּל יוֹשְׁ ּ, וְעַל כָּל יִש ֶׂה ׁשָלוֹם עָלֵינו ֶׂה ׁשָלוֹם בִּמְרוֹמָיו, הוּא יַעֲש ּ אָמֵן. עוֹש וְאִמְרו

בהעדר מניין יש הנוהגים לומר נוסח זה במקום תפילת הקדיש:

ּ. זְכֹר נָא אֶת  יָרֵתנו ּ / יַקִּ יֵרנו ּוֹם בְּחֶסֶד וּבְַרחֲמִים אֶל ּתְפִלִָּתי לְזֵכֶר ........... יַקִּ ִּים וְהַמִֵּתים, פְּנֵה הַי אֵל אֱלֹהֵי הָרוּחוֹת, אֲׁשֶר בְּיְָדךָ נַפְׁשוֹת הַחַי
ִּים אֶת נִׁשְמָתוֹ / נִׁשְמָָתהּ. כִינָה וּצְרֹר בִּצְרוֹר הַחַי ִּים. ּתֵן לוֹ / לָהּ מְנוּחָה ּתַחַת כַּנְפֵי הַׁשְּ ְָׂתה בְּעוֹלָם הַחַי ָׂה / ׁשֶעָש כָּל הַחֶסֶד וְהַּטוֹב ׁשֶעָש

ּ אָמֵן. בֵי ּתֵבֶל( וְאִמְרו ְָׂראֵל )נוהגים להוסיף: וְעַל כָּל יוֹשְׁ ּ, וְעַל כָּל יִש ֶׂה ׁשָלוֹם עָלֵינו ֶׂה ׁשָלוֹם בִּמְרוֹמָיו, הוּא יַעֲש ַּׁש ׁשְמֵהּ ַרבָּא. עוֹש ַּל וְיְִתַקד יְִתגַּד

הקהל אומר יחד, ולאחריו האבלים חוזרים:
ֵמּה ַרּבָא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָא. ְיֵהא ׁשְ

האבלים ממשיכים:
ר  ְוִיְתַהּדָ א  ְוִיְתַנּשֵׂ ְוִיְתרֹוַמם  ַאר  ְוִיְתּפָ ח  ּבַ ּתַ ְוִיׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ
א )בעשרת  ִריְך הּוא, ְלֵעּלָ א ּבְ ֻקְדׁשָ ֵמּה ּדְ ל ׁשְ ה ְוִיְתַהּלָ ְוִיְתַעּלֶ
יָרָתא  ְוׁשִ ְרָכָתא  ּבִ ל  ּכָ ִמן  א(  וְּלֵעּלָ מוסיפים:  תשובה  ימי 

ָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ֲאִמיָרן ּבְ ָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ּדַ ּבְ ׁשְ ּתֻ

ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ּכָ ְוַעל  ים ָעֵלינּו  ְוַחּיִ ַמּיָא  ׁשְ ַרּבָא ִמן  ָלָמא  ׁשְ ְיֵהא 
ְוִאְמרּו ָאֵמן.

הקהל אומר יחד, ולאחריו האבלים חוזרים:
ֵמּה ַרּבָא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָא.  ְיֵהא ׁשְ

האבלים ממשיכים:
ר  ְוִיְתַהּדָ א  ְוִיְתַנּשֵׂ ְוִיְתרֹוַמם  ַאר  ְוִיְתּפָ ח  ּבַ ּתַ ְוִיׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ
ל  ּכָ ִמן  א  ְלֵעּלָ ִריְך הּוא,  ּבְ א  ֻקְדׁשָ ּדְ ֵמּה  ׁשְ ל  ְוִיְתַהּלָ ה  ְוִיְתַעּלֶ
ָעְלָמא,  ּבְ ֲאִמיָרן  ּדַ ְוֶנָחָמָתא,  ָחָתא  ּבְ ׁשְ ּתֻ יָרָתא  ְוׁשִ ְרָכָתא  ּבִ

ְוִאְמרּו ָאֵמן.

ָבע, ִויׁשּוָעה ְוֶנָחָמה,  ים ְוׂשָ ַמּיָא, ַחּיִ ָלָמא ַרּבָא ִמן ׁשְ ְיֵהא ׁשְ
ָלה,  ְוַהּצָ ְוֶרַוח  ָרה  ְוַכָפּ ּוְסִליָחה,  ה  ּוְגֻאּלָ ּוְרפּוָאה,  יָזָבה  ְוׁשֵ

ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ָלנּו ּוְלָכל ַעּמֹו ִיׂשְ
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ִנים״ ל ָפּ ְמָעה ֵמַעל ָכּ ״ּוָמָחה ֲאדָֹני יי' ִדּ
ישעיהו כה ח

מקראות בני ימינו על יסוד הקדיש המסורתי

הזכרת נשמות: תפילת אל מלא רחמים ותפילת השכבה
שליח הציבור או אחד מן המשתתפים באזכרה שר או קורא בקול את תפילת "אל מלא רחמים"

בעדות ספרד נוהגים לומר את סדר ההשכבה. ניתן לומר סדר זה במקום תפילת "אל מלא רחמים" או בנוסף לה:

לאיש

ַחת  ּתַ ְנכֹוָנה  ְמנּוָחה  ַהְמֵצא  רֹוִמים,  ּמְ ּבַ ׁשֹוֵכן  ַרֲחִמים,  ָמֵלא   ֵאל 
ַמְזִהיִרים,  ָהָרִקיַע  זַֹהר  ּכְ ּוְטהֹוִרים,  ים  ְקדֹוׁשִ ִעם  ִכיָנה,  ְ ַהּשׁ ְנֵפי  ּכַ

ָהַלְך ְלעֹוָלמֹו. ן ......... ׁשֶ ַמת ......... ּבֶ ְלִנׁשְ

ַעל  ָמתֹו, ּבַ ִלים ְלִעּלּוי ִנׁשְ ּלְ ָאנּו אֹוֲהָביו ּומֹוִקיֵרי ִזְכרֹו ִמְתּפַ ֲעבּור ׁשֶ ּבַ
ים ֶאת  ְצרֹור ַהַחּיִ ָנָפיו ְלעֹוָלִמים ְוִיְצרֹר ּבִ ֵסֶתר ּכְ יֵרהּו ּבְ ָהַרֲחִמים ַיְסּתִ

ָמתֹו.  ִנׁשְ

נּו  ִלּבֵ ּבְ ָחתּום  ִזְכרֹו  ְיִהי  בֹו,  ּכָ ִמׁשְ ַעל  לֹום  ׁשָ ּבְ ְויָנּוַח  ַנֲחָלתֹו,  הּוא  ְייָ 
ִמיד, ְונֹאַמר ָאֵמן. ּתָ

לאיש

ֵרי ָאָדם ָמָצא ָחְכָמה,  יָנה: ַאְשׁ ֵצא, ְוֵאי ֶזה ְמקֹום ִבּ ָמּ ְוַהָחְכָמה ֵמַאִין ִתּ
ַעְלָתּ ַלחֹוִסים  יֵרֶאיךָ, ָפּ ר ָצַפְנָתּ ִלּ בּוָנה: ָמה ַרב טּוְבָך ֲאֶשׁ ְוָאָדם יִָפיק ְתּ
ָנֶפיָך  ְכּ ֵצל  ְבּ ָאָדם  ּוְבֵני  ֱאלִֹהים,  ָך  ַחְסְדּ יָָּקר  ַמה  ָאָדם:  ֵני  ְבּ ֶנֶגד  ְך,  ָבּ

ֵקם: יֶתךָ, ְוַנַחל ֲעָדֶניָך ַתְשׁ ן ֵבּ ֶשׁ יֱֶחָסיּון: ִיְרְויֻן ִמֶדּ

ֶנֶפׁש  ַעל  ִויַרֵחם  ְוַיְחמֹול  יָחּוס  הּוא  ִרּיֹוָתיו,  ּבְ ל  ּכָ ַעל  ַרֵחם   ַהּמְ
ְייָ  רּוַח  ָהעֹוָלם.  ִמן  טֹוב  ם  ׁשֵ ּבְ ְפַטר  ּנִ ׁשֶ  ......... ן  ּבֶ  ......... יֵרנּו  ַיּקִ
ִמיד, ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון ְונֹאַמר ָאֵמן: נּו ּתָ ִלּבֵ ִניֶחּנּו ְבַגן ֵעֶדן ְוַתְחּתֹם ִזְכרֹו ּבְ ְתּ

לאישה

ַחת  ּתַ ְנכֹוָנה  ְמנּוָחה  ַהְמֵצא  רֹוִמים,  ְמּ ּבַ ׁשֹוֵכן  ַרֲחִמים,  ָמֵלא   ֵאל 
ַמְזִהיִרים,  ָהָרִקיַע  זַֹהר  ּכְ ּוְטהֹוִרים,  ים  ְקדֹוׁשִ ִעם  ִכיָנה,  ְ ַהּשׁ ְנֵפי  ּכַ

ָהְלָכה ְלעֹוָלָמּה. ת ......... ׁשֶ ַמת ......... ַבּ ְלִנׁשְ

ָמָתּה,  ִנׁשְ ְלִעּלּוי  ִלים  ּלְ ִמְתּפַ ִזְכָרּה  ּומֹוִקיֵרי  אֹוֲהֶביָה  ָאנּו,  ׁשֶ ֲעבּור  ּבַ
ים  ְצרֹור ַהַחּיִ ָנָפיו ְלעֹוָלִמים, ְוִיְצרֹר ּבִ ֵסֶתר ּכְ יֶרָה ּבְ ַעל ָהַרֲחִמים ַיְסּתִ ּבַ

ָמָתּה. ֶאת ִנׁשְ

נּו  ִלּבֵ ָבּה. ְיִהי ִזְכָרּה ָחתּום ּבְ ּכָ לֹום ַעל ִמׁשְ ׁשָ ְייָ הּוא ַנֲחָלָתּה, ְוָתנּוַח ּבְ
ִמיד, ְונֹאַמר ָאֵמן. ּתָ

לאישה

ִֹּפי,  ַהי ְוֶהֶבל  ֶקר ַהֵחן  ֶשׁ ִניִנים ִמְכָרּה:  ִמְפּ ְוָרחֹק  ִיְמָצא,  ת ַחִיל ִמי  ֵאֶשׁ
ִויַהְללּוָה  יֶָדיָה,  ִרי  ִמְפּ ָלּה  נּו  ְתּ ל:  ִתְתַהָלּ ִהיא  ֲאדָֹני  ִיְרַאת  ה  ִאָשּׁ

יָה: ָעִרים ַמֲעֶשׂ ַבְשּׁ

ֶנֶפׁש  ַעל  ִויַרֵחם  ְוַיְחמֹול  יָחּוס  הּוא  ִרּיֹוָתיו,  ּבְ ל  ּכָ ַעל  ַרֵחם   ַהּמְ
ִמן ָהעֹוָלם. רּוַח  ם טֹוב  ׁשֵ ּבְ ְפְטָרה  ּנִ ׁשֶ ת .........  ּבַ יָרֵתנּו .........  ַיּקִ
ִמיד, ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון ְונֹאַמר  נּו ּתָ ִלּבֵ ִניֶחּנָה ְבַגן ֵעֶדן ְוַתְחּתֹם ִזְכָרּה ּבְ ְייָ ְתּ

ָאֵמן:

***

 יְִתגַַּדּל ׁשֵם הָאָָדם
ּ ָּיו יְִתבַָּרךְ בְּזִכְרוֹנֵנו  יְִתעַלֶּה פֹּעַל-חַי

ֹ  עַל צְרוֹר מַעֲלָלָיו בִּימֵי חֶלְדּו
 וְעַל הַמַּעַשׂ ׁשֶלֹּא הִסְפִּיק לְהַׁשְלִימוֹ.

ּ ּ – וְנָמוֹגו  עַל הַחֲלוֹמוֹת ׁשֶנְִּטוו
 וְעַל סְגֻלּוֹת-יְָקר וְאַף חֻלְׁשוֹת-אֱנוֹׁש

ּ מִבַּעַד לַדֹּק הָעְַרפִלִּי ׁשֶל הַזְּמַן. ׁשֶנָּגוֹזו

ָּיו   יַזְהִיר זֵכֶר הָאָָדם וְהֵֵדי-חַי
ּ  כְּזֹהַר הָָרִקיעַ בְּלִבֵּנו

 וּׁשְמוֹ לִפְנֵי ׁשֶמֶׁש יִנּוֹן.
 כִּי מוַֹתר הָאָָדם הוּא הַזִּכָּרוֹן

 מֵעֵבֶר לִמְחִיצוֹת הַזְּמַן.
 לֹא בַּחֹׁשֶךְ ׁשְמוֹ יְכֻסֶּה.

ּ הַמְּׁשֻקָּע. ִּים יַצְמִיחַ פְֻּרָקן לִכְאֵבֵנו  צַו הֶמְׁשֵךְ הַחַי
 הַזְּמַן בְּמַהֲלָכוֹ יְַרחֵם.

ָּיו לְיָמִים ַרבִּים. וְנִנְצֹר אֶת כָּל פְִּרי-חַי

ַּל וְיִׁשְּתַבַּח! יְִתגַּד

שלום סמיד

אחר מיתתם 

ּוֹם אֲנִי רוֹצָה  הַי
 לִבְכֹּת בְּקוֹל
 אָיֹם וְנוָֹרא:

ַּׁש. ַּל וְיְִתַקד יְִתגַּד

ּוֹם  הַי
 כְּבָר אֵין בִּי

לִּי  מִלִּים מִּשֶׁ
ּ לְפָחוֹת –   לו

ַּׁש ַּל וְיְִתַקד  יְִתגַּד
ׁשְמֵהּ ַרבָּא. 

רוחמה וייס

***

ֹ ָּיו וּבְמוֹתו ַּׁש הָאָָדם בְּחַי ַּל וְיְִתַקד  יְִתגַּד
ֹ ִׂמְחָתוֹ, בְּסִבְלוֹ וּבַעֲמָלו  בְּש

ּ  נְִתבַָּרךְ וְנִׁשְּתַבַּח בְּאוֹהֲבֵינו
ְ ּ מֵחֵילָם לְלֹא חָסָך  אֲׁשֶר נְָתנו

ֵּיהֶם וַעֲמָלָם.  וּגְמוּלָם – ַטעַם חַי
ִּים ׁשֶל ַטעַם – לֹא יִפֵָּקד זֵכֶר פָּעֳלָם. ּ חַי  וְאִם ּתַמּו

ִרים לֹא ּתֹאבַד ֶֶּרךְ יְשָׁ  כִּי ד
ֵׂיהֶם ּתַעֲמֹד לָעַד.  וְתוֹחֶלֶת מַעֲש

,ּ  יִנְבֹּט הַזֶַּרע אֲׁשֶר זְָרעו
ֵׂג, ַׂגְש  הָעֵץ יַעֲשֶׂה פְִּרי, הַבַּיִת יְש

ִּים וְיְַרבֶּה דּוֹרוֹת.  יֱֶהמֶה חַי
 אְַדמַת הָאֶָרץ אָסְפָה אוְֹתך
 בְּעֶצֶב וּבְאַהֲבָה אֶל חֵיָקהּ. 

ּ לְך ִרגְבֵי עֲפָָרהּ.   יִמְּתְקו
ּ ֵּינו ֶׂיך צְרוִּרים בִּצְרוֹר חַי ֶּיך וּמַעֲש ּ חַי  יִהְיו

לְנֶחָמָה וּלְִתְקוָה.

על יסוד קדיש לאנשי עין שמר מאת עלי אלון
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ִנים״ ל ָפּ ְמָעה ֵמַעל ָכּ ״ּוָמָחה ֲאדָֹני יי' ִדּ
ישעיהו כה ח

להלן נוסחים נוספים להזכרת הנשמות, פרי עטם ורוחם של רבני היהדות הרפורמית. נוסחים אלו אפשר לקרוא לפני תפילת "אל מלא רחמים", 
אחריה או במקומה.

לאיש

ל.......... ַחּיִים  נַָתּתָ  ה  ַאּתָ ַחי,  ְלָכל  ַחּיִים  ַהּקֹוֵצב  ַרֲחִמים  ָמֵלא  ֵאל 
סֹוד ַהּנֶַצח. רוּי ּבְ ּמוּ יָָמיו, ְוִהּנֵה הוּא ׁשָ ָמתֹו ֵעת ּתַ ה ָנַטְלּתָ ֶאת ִנׁשְ ְוַאּתָ

ִמיד, ַהֲענֵק ָלנוּ ּכֹוַח ִלְחיֹות ְלאֹורֹו וְּנצֹר  ָכל יֹום ּתָ ַהְמֵצא ָלנוּ ֶאת ִזְכרֹו ּבְ
בֹוֶדךָ. א ּכְ ּסֵ ֶאת רוּחֹו ִלְפֵני ּכִ

עֹודֹו ַחי, ְלָרצֹון ְלָך ְוִלְמקֹור ֶנָחָמה ְלָכל  ה ְלָפֶניָך ּבְ ָעׂשָ ְיֵהא ּפַֹעל יָָדיו, ׁשֶ
ְצרֹור ַהַחּיִים. ָאֵמן. נוּ ּבִ ָך ְוִעּמָ מוּתֹו ְצרוָּרה ִעְמּ אֹוֲהָביו, וְּתֵהא ּדְ

לאיש

 ֶאל ַרֲחֶמיָך אֹותֹו ֱאסֹף,
ָנֶפיָך רֹׂש ָעָליו ּכְ  ּפְ

ֶקּנוּ. ְוַחּבְ

 ַהְמֵצא לֹו ִמְסּתֹור
ָאָהְלָך עֹוָלִמים  ּבְ

ֵחְקךָ. ְויָנוַּח ּבְ

ַמֲעלֹות ֱאנֹוׁש  ּבְ
מוּתֹו. מֹר ּדְ  ִנְשׁ

ְרִקיֵעינוּ. זַֹהר ּבִ ַאֲהָבתֹו ּכְ

ָמתֹו  ֶאת ִנׁשְ
ְצרֹור ַחּיֵינוּ  ְצרֹר ּבִ

ִזְכרֹו הוּא ַנֲחָלֵתנוּ.

לאישה

ל..........  ַחּיִים  נַָתּתָ  ה  ַאּתָ ַחי,  ְלָכל  ַחּיִים  ַהּקֹוֵצב  ַרֲחִמים  ָמֵלא  ֵאל 
סֹוד ַהּנֶַצח. רוּיָה ּבְ ּמוּ יֶָמיָה, ְוִהּנֵה ִהיא ׁשְ ָמָתּה ֵעת ּתַ ה ָנַטְלּתָ ֶאת ִנׁשְ ְוַאּתָ

ְלאֹוָרּה  ִלְחיֹות  ּכֹוַח  ָלנוּ  ַהֲענֵק  ִמיד,  ּתָ יֹום  ָכל  ּבְ ִזְכָרּה  ֶאת  ָלנוּ  ַהְמֵצא 
בֹוֶדךָ. א ּכְ ּסֵ וְּנצֹר ֶאת רוָּחּה ִלְפֵני ּכִ

עֹוָדּה ַחּיָה, ְלָרצֹון ְלָך ְוִלְמקֹור ֶנָחָמה  ָתה ְלָפֶניָך ּבְ ָעׂשְ ְיֵהא ּפַֹעל יֶָדיָה, ׁשֶ
ְצרֹור ַהַחּיִים.ָאֵמן. נוּ ּבִ ָך ְוִעּמָ מוָּתּה ְצרוָּרה ִעְמּ ְלָכל אֹוֲהֶביָה, וְּתֵהא ּדְ

הרב יהוידע עמיר

לאישה

 ֶאל ַרֲחֶמיָך אֹוָתּה ֱאסֹף,
ָנֶפיָך רֹׂש ָעֶליָה ּכְ  ּפְ

ֶקָנּה. ְוַחּבְ

 ַהְמֵצא ָלּה ִמְסּתֹור
ָאָהְלָך עֹוָלִמים  ּבְ

ֵחְקךָ. ְוָתנוַּח ּבְ

ַמֲעלֹות ֱאנֹוׁש  ּבְ
מוָּתּה. מֹר ּדְ  ִנְשׁ

ְרִקיֵעינוּ. זַֹהר ּבִ ַאֲהָבָתּה ּכְ

ָמָתּה  ֶאת ִנׁשְ
ְצרֹור ַחּיֵינוּ  ְצרֹר ּבִ

ִזְכָרּה הוּא ַנֲחָלֵתנוּ. 

הרבה תמר דבדבני והרבה דליה-שרה מרקס

דברי הספד, מקראות, התייחדות, הנחת פרחים, הנחת אבן וניגוני פרידה 
לאחר תפילת "אל מלא רחמים" או במהלך האזכרה אפשר להוסיף דברי הספד, מקראות מיצירת הדורות וגם רגע של שקט להתייחדות אישית. 
נוהגים לחתום את האזכרה באמירה: "תהי נשמתו/נשמתה צרורה בצרור החיים" או באמירה: "יהא זכרו/זכרה חתום בליבנו תמיד". נוהגים להציב 
ואישה  ויש הנוהגים לנשק את המצבה בפרידתם מן הקבר – איש  אבן על גבי המצבה בטרם עזיבת מקום הקבר. יש הנוהגים להניח פרחים, 

כמנהגם, קהילה וקהילה כמסורתן. אפשר לחתום את האזכרה גם בשירה של ניגונים כדוגמת המובאים להלן או אחרים. 

ֶבל, ְוִאְמרּו ָאֵמן.  ֵבי ּתֵ ל יֹוְשׁ ָרֵאל ְוַעל ּכָ ל ִיׂשְ לֹום ָעֵלינּו, ְוַעל ּכָ ה ׁשָ ְמרֹוָמיו, הּוא ַיֲעׂשֶ לֹום ּבִ ה ׁשָ עֹוׂשֶ

מילות החתימה של הקדיש

לֹום ְוָרְדֵפהּו: ׁש ׁשָ ּקֵ ה טֹוב, ּבַ ר ִמְרָמה. סּור ֵמָרע ַוֲעׂשֵ ּבֵ ָפֶתיָך ִמּדַ ים, אֵֹהב יִָמים ִלְראֹות טֹוב. ְנצֹר ְלׁשֹוְנָך ֵמָרע, ּוׂשְ ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחּיִ

תהילים לד

ת ָהָאָדם. ִפַלּ ַמִים, ְתּ ַרק ַהָשּׁ ִים, ְבּ ל ַהַמּ רּוׁש ֶשׁ א ִיָגֵּמר ְלעֹוָלם. ַהחֹול ְוַהיָּם, ִרְשׁ ֹּ ל ֵאִלי, ֵאִלי, ֶשׁ

חנה סנש


