קדיש דאתחדתא
יִתקַ דַ ׁש ְׁשמֵ ּה ַרבָּ א (אמן) בְ ע ְָּלמָּ א ִדי־הּוא ע ִָּתיד
( )Mournerיִ ְתגַדַ ל וְ ְ
לְ ִא ְתחַ ְדתָּ אּ .ולְ אַ חְ יָּאָּ ה מֵ תַ יָּאּ .ולְ אַ סָּ קָּ א י ְָּתהֹון לְ חַ יֵי ע ְָּלמָּ אּ .ולְ ִמבְ נֵי קַ ְרתָּ א
ירּוׁשלֵםּ .ולְ ׁשַ כְ לֵל הֵ י ָּכלֵה בְ ַגוָּהּ .ולְ מֶ עְ קַ ר פָּלְ חָּ נָּא נּוכְ ָּראָּ ה מֵ אַ ְרעָּא.
ִד ְ
ּולְ אַ תָּ בָּ א פָּלְ חָּ נָּא ִד ְׁשמַ יָּא לְ אַ ְת ֵרּה .וְ י ְַמלִ יְך קֻ ְדׁשָּ א בְ ִריְך הּוא בְ מַ לְ כּותֵ ּה
וִ יקָּ ֵרּה .בְ חַ יֵיכֹון ּובְ יֹומֵ יכֹון ּובְ חַ יֵי ִדי־כָּל־בֵ ית יִ ְש ָּראֵ ל .בַ ֲע ָּגלָּא ּובִ זְמַ ן
קָּ ִריב .וְ ִא ְמרּו אָּ מֵ ן:

(אמן)

( )Allיְ הֵ א ְׁשמֵ ּה ַרבָּ א ְמבָּ ַרְך לְ ָּעלַם ּולְ ע ְָּלמֵ י ע ְָּלמַ יָּא:
יִתפָּאַ ר וְ יִ ְתרֹומַ ם וְ יִ ְתנַשֵ א וְ יִ ְתהַ דַ ר וְ יִ ְת ַעלֶה
( )Mournerיִ ְתבָּ ַרְך וְ יִ ְׁשתַ בַ ח .וְ ְ
וְ יִ ְתהַ לַל ְׁשמֵ ּה ִדי־קֻ ְדׁשָּ א .בְ ִריְך הּוא.

(בריך הוא)

Throughout the year say:

לְ ֵעלָּא ִמן־כָּל
Between Rosh Hashanah and Yom Kippur say:

לְ ֵעלָּא לְ ֵעלָּא ִמן־כָּל
בִ ְרכָּתָּ א וְ ִׁש ָּירתָּ א תֻ ְׁשבְ חָּ תָּ א וְ ֶנחֱמָּ תָּ אִ .די־א ֲִמ ָּירן בְ ע ְָּלמָּ א .וְ ִא ְמרּו אָּ מֵ ן:
(אמן)

ן־ׁשמַ יָּא .וְ חַ יִ ים ָּעלֵינּו וְ עַל־כָּל־יִ ְש ָּראֵ ל .וְ ִא ְמרּו אָּ מֵ ן:
יְ הֵ א ְׁשלָּמָּ א ַרבָּ א ִמ ְ
(אמן)
Bow, take three steps back, then bow for each phrase, first left, then right, then centre while
saying:

עֹ שֶ ה ׁשָּ לֹום בִ ְמרֹומָּ יו .הּוא ַיעֲשֶ ה ׁשָּ לֹום ָּעלֵינּו .וְ עַל־כָּל־יִ ְש ָּראֵ ל .וְ ִא ְמרּו
אָּ מֵ ן:

(אמן)

