חצי קדיש:
י ְִתג ַַּּדל וְ י ְִת ַּק ַּדׁש ְׁשמֵ ּה ַּרבָּ א.
יק ֵרב ְמ ִׁשיחֵ ּה.
כּותּה .וְ י ְַּצמַּ ח פ ְֻּר ָּקנֵּה .וִ ָּ
עּותּה .וְ י ְַּמלִ יְך מַּ לְ ֵ
בְ עָּ לְ מָּ א ִדי בְ ָּרא כִ ְר ֵ
בְ חַּ יֵיכון ּובְ יומֵ יכון ּובְ חַּ יֵי ְדכל בֵ ית י ְִש ָּראֵ ל בַּ עֲ ָּגלָּא ּובִ זְ מַּ ן ָּק ִריב וְ ִא ְמרּו ָאמֵ ן:
יְהֵ א ְׁשמֵ ּה ַּרבָּ א ְמבָּ ַּרְך .לְ עָּ לַּם ּולְ עָּ לְ מֵ י עָּ לְ מַּ יָּא י ְִתבָּ ַּרְך .וְ י ְִׁש ַּתבַּ ח .וְ י ְִתפָּ ַאר .וְ י ְִתרומָּ ם .וְ י ְִתנ ֵַּשא .וְ י ְִתהַּ ָּדר .וְ י ְִתעַּ לֶּה .וְ י ְִתהַּ לָּל ְׁשמֵ ּה ְדקֻּ ְד ָּׁשא ְב ִריְך הּוא.
לְ עֵ לָּא ִמן כָּל בִ ְרכ ָָּּתאִׁ .שי ָּר ָּתאִ .ת ְׁשבְ חָּ ָּתא וְ נֶּחָּ מָּ ָּתאַּ .דאֲ ִמ ָּירן בְ עָּ לְ מָּ א וְ ִא ְמרּו ָאמֵ ן.
קדיש יהא שלמא:
ּוסלִ יחָּ ה וְ כַּפָּ ָּרה וְ ֵריוַּ ח וְ הַּ צָּ לָּה .לָּנּו ּולְ כָּל עַּ ּמו י ְִש ָּראֵ ל וְ ִא ְמרּו ָאמֵ ן.
יְהֵ א ְׁשלָּמָּ א ַּרבָּ א ִמן ְׁשמַּ יָּאַּ .חיִים וְ ָּשבָּ ע וִ יׁשּועָּ ה וְ נֶּחָּ מָּ ה וְ ֵׁשיזָּבָּ א ְּורפּוָאה ּוגְ אֻּ לָּה ְ
עו ֶּשה ָּׁשלום בִ ְמרומָּ יו .הּוא בְ ַּרחֲ מָּ יו יַּעֲ ֶּשה ָּׁשלום עָּ לֵינּו .וְ עַּ ל כָּל עַּ ּמו י ְִש ָּראֵ ל וְ ִא ְמרּו ָאמֵ ן.
קדיש תתקבל:
עּותהון ְדכָּל בֵ ית י ְִש ָּראֵ ל קֳ ָּדם אֲ בּונָּא ְדבִ ְׁשמַּ יָּא וְ ִא ְמרּו ָאמֵ ן.
עּותנָּא ִעם ְצלו ְתהון ּובָּ ְ
ִת ְת ַּקבַּ ל ְצלו ָּתנָּא ּובָּ ָּ
ּוסלִ יחָּ ה וְ כַּפָּ ָּרה וְ ֵריוַּ ח וְ הַּ צָּ לָּה .לָּנּו ּולְ כָּל עַּ ּמו י ְִש ָּראֵ ל וְ ִא ְמרּו ָאמֵ ן.
יְהֵ א ְׁשלָּמָּ א ַּרבָּ א ִמן ְׁשמַּ יָּאַּ .חיִים וְ ָּשבָּ ע וִ יׁשּועָּ ה וְ נֶּחָּ מָּ ה וְ ֵׁשיזָּבָּ א ְּורפּוָאה ּוגְ אֻּ לָּה ְ
קדיש על ישראל:
ָאתר .יְהֵ א ָּלנָּא ּולְ הון ּולְ כון ִחנָּא וְ ִח ְס ָּדא וְ ַּרחֲ מֵ י.
ָאתר וְ ָּ
ַאת ָּרא הָּ דֵ ין וְ ִדי בְ כָּל ָּ
אורי ְָּתא ַּק ִד ְׁש ָּתאִ .די בְ ְ
עַּ ל י ְִש ָּראֵ ל וְ עַּ ל ַּרבָּ נָּן וְ עַּ ל ַּתלְ ִמידֵ יהון וְ עַּ ל כָּל ַּתלְ ִמידֵ י ַּתלְ ִמידֵ יהוןְ .דעָּ ְס ִקין בְ ַּ
ַארעָּ א וְ ִא ְמרּו ָאמֵ ן.
ארי ְׁשמַּ יָּא וְ ְ
ִמן קֳ ָּדם מָּ ֵ
ּוסלִ יחָּ ה וְ כַּפָּ ָּרה וְ ֵריוַּ ח וְ הַּ צָּ לָּה .לָּנּו ּולְ כָּל עַּ ּמו י ְִש ָּראֵ ל וְ ִא ְמרּו ָאמֵ ן.
יְהֵ א ְׁשלָּמָּ א ַּרבָּ א ִמן ְׁשמַּ יָּאַּ .חיִים וְ ָּשבָּ ע וִ יׁשּועָּ ה וְ נֶּחָּ מָּ ה וְ ֵׁשיזָּבָּ א ְּורפּוָאה ּוגְ אֻּ לָּה ְ
עו ֶּשה ָּׁשלום בִ ְמרומָּ יו .הּוא בְ ַּרחֲ מָּ יו יַּעֲ ֶּשה ָּׁשלום עָּ לֵינּו .וְ עַּ ל כָּל עַּ ּמו י ְִש ָּראֵ ל וְ ִא ְמרּו ָאמֵ ן.

quickly
and rescue
as his will (similar root, ain and tsadi switched)
Lord of heaven and earth
his salvation
their prayers and their requests
our prayers and our requests
our father that is in heaven (pl)
in the holy Torah
house (of) Israel
in the world
in his mercy
the blessing
and salvation
and atonement (same root as in Yom Kippur)
and healing and redemption
life
grace and compassion and mercy
Israel
his kingdom
his Messiah
his people Israel
Our Rabbis (“those greater than us”)
peace
great peace
the name of the holy one blessed is he
his great name
the heaven (“heavens”)
students of their students

Hebrew

Aramaic

במהרה
והצלה
כרצונו
אדון שמים וארץ
ישועתו
תפילותיהם ובקשותיהם
תפלותינו ובקשותינו
אבינו שבשמים
בתורה הקדושה

בַּ עֲ ָּגלָּא
וְ ֵׁשיזָּבָּ א
עּותּה
ֵ כִ ְר
ַארעָּ א
ְ ְארי ְׁשמַּ יָּא ו
ֵ ָּמ
פ ְֻּר ָּקנֵּה
עּותהון
ְ ָּלותהון ּוב
ְ ְצ
עּותנָּא
ָּ ָּלותנָּא ּוב
ָּ ְצ
אֲ בּונָּא ְדבִ ְׁשמַּ יָּא
אורי ְָּתא ַּק ִד ְׁש ָּתא
ַּ ְב
בֵ ית י ְִש ָּראֵ ל
בְ עָּ לְ מָּ א
בְ ַּרחֲ מָּ יו
בִ ְרכ ָָּּתא
וִ יׁשּועָּ ה
וְ כַּפָּ ָּרה
ּו ְרפּוָאה ּוגְ אֻּ לָּה
חַּ יִים
ִחנָּא וְ ִח ְס ָּדא וְ ַּרחֲ מֵ י
י ְִש ָּראֵ ל
כּותּה
ֵ ְמַּ ל
ְמ ִׁשיחֵ ּה
עַּ ּמו י ְִש ָּראֵ ל
ַּרבָּ נָּן
ָּׁשלום
ְׁשלָּמָּ א ַּרבָּ א
ְׁשמֵ ּה ְדקֻּ ְד ָּׁשא בְ ִריְך הּוא
ְׁשמֵ ּה ַּרבָּ א
ְׁשמַּ יָּא
ַּתלְ ִמידֵ י ַּתלְ ִמידֵ יהון

(Hebrew)

בעולם
(Hebrew)

הברכות
(Hebrew)
(Hebrew)
(Hebrew)
(Hebrew)

חן וחסד ורחמים
(Hebrew)

מלכותו
משיחו
(Hebrew)

רבותינו
(Hebrew)

שלום רב
שמו של הקדוש ברוך הוא
שמו הגדול
השמים
תלמידי תלמידיהם

חצי קדיש:
י ְִתג ַַּּדל וְ י ְִת ַּק ַּדׁש ְׁשמֵ ּה ַּרבָּ א.
יתגדל ויתקדש שמו הגדול.
יק ֵרב ְמ ִׁשיחֵ ּה.
כּותּה .וְ י ְַּצמַּ ח פ ְֻּר ָּקנֵּה .וִ ָּ
עּותּה .וְ י ְַּמלִ יְך מַּ לְ ֵ
בְ עָּ לְ מָּ א ִדי בְ ָּרא כִ ְר ֵ
בעולם שברא כרצונו וימליך מלכותו ויצמח ישועתו ויקרב משיחו.
בְ חַּ יֵיכון ּובְ יומֵ יכון ּובְ חַּ יֵי ְדכל בֵ ית י ְִש ָּראֵ ל בַּ עֲ ָּגלָּא ּובִ זְ מַּ ן ָּק ִריב וְ ִא ְמרּו ָאמֵ ן:
בחייכם ובימיכם ובחייהם של כל בית ישראל במהרה ובזמן קרוב ואמרו אמן:
יְהֵ א ְׁשמֵ ּה ַּרבָּ א ְמבָּ ַּרְך .לְ עָּ לַּם ּולְ עָּ לְ מֵ י עָּ לְ מַּ יָּא י ְִתבָּ ַּרְך .וְ י ְִׁש ַּתבַּ ח .וְ י ְִתפָּ ַאר .וְ י ְִתרומָּ ם .וְ י ְִתנ ֵַּשא.
יהיה שמו הגדול מבורך לעולם ולעולמי עולמים יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא.
וְ י ְִתהַּ ָּדר .וְ י ְִתעַּ לֶּה .וְ י ְִתהַּ לָּל ְׁשמֵ ּה ְדקֻּ ְד ָּׁשא בְ ִריְך הּוא.
ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמו של הקדוש ברוך הוא.
לְ עֵ לָּא ִמן כָּל בִ ְרכ ָָּּתאִׁ .ש ָּיר ָּתאִ .ת ְׁשבְ חָּ ָּתא וְ נֶּחָּ מָּ ָּתאַּ .דאֲ ִמ ָּירן בְ עָּ לְ מָּ א וְ ִא ְמרּו ָאמֵ ן.
למעלה מכל הברכות והשירות התשבחות והנחמות שאנו אומרים בעולם ואמרו אמן.
קדיש יהא שלמא:
ּוסלִ יחָּ ה וְ כַּפָּ ָּרה וְ ֵריוַּ ח וְ הַּ צָּ לָּה.
יְהֵ א ְׁשלָּמָּ א ַּרבָּ א ִמן ְׁשמַּ יָּא .חַּ יִים וְ ָּשבָּ ע וִ יׁשּועָּ ה וְ נֶּחָּ מָּ ה וְ ֵׁשיזָּבָּ א ְּורפּוָאה ּוגְאֻּ לָּה ְ
יהא שלום רב מן השמים חיים ושובע וישועה ונחמה והצלה ורפואה וגאולה וסליחה וכפרה ורווח והצלה.
לָּנּו ּולְ כָּל עַּ ּמו י ְִש ָּראֵ ל וְ ִא ְמרּו ָאמֵ ן.
עו ֶּשה ָּׁשלום בִ ְמרומָּ יו .הּוא בְ ַּרחֲ מָּ יו יַּעֲ ֶּשה ָּׁשלום עָּ לֵינּו .וְ עַּ ל כָּל עַּ ּמו י ְִש ָּראֵ ל וְ ִא ְמרּו ָאמֵ ן.
קדיש תתקבל:
עּותהון ְדכָּל בֵ ית י ְִש ָּראֵ ל ֳק ָּדם אֲ בּונָּא ְדבִ ְׁשמַּ יָּא וְ ִא ְמרּו ָאמֵ ן.
עּותנָּא ִעם ְצלו ְתהון ּובָּ ְ
ִת ְת ַּקבַּ ל ְצלו ָּתנָּא ּובָּ ָּ
תתקבלנה תפלותינו ובקשותינו עם תפילותיהם ובקשותיהם של כל בית ישראל לפני אבינו שבשמים ואמרו אמן.
ּוסלִ יחָּ ה וְ כַּפָּ ָּרה וְ ֵריוַּ ח וְ הַּ צָּ לָּה.
יְהֵ א ְׁשלָּמָּ א ַּרבָּ א ִמן ְׁשמַּ יָּא .חַּ יִים וְ ָּשבָּ ע וִ יׁשּועָּ ה וְ נֶּחָּ מָּ ה וְ ֵׁשיזָּבָּ א ְּורפּוָאה ּוגְאֻּ לָּה ְ
יהא שלום רב מן השמים חיים ושובע וישועה ונחמה והצלה ורפואה וגאולה וסליחה וכפרה ורווח והצלה.

לָּנּו ּולְ כָּל עַּ ּמו י ְִש ָּראֵ ל וְ ִא ְמרּו ָאמֵ ן.
קדיש על ישראל:
עַּ ל י ְִש ָּראֵ ל וְ עַּ ל ַּרבָּ נָּן וְ עַּ ל ַּתלְ ִמידֵ יהון וְ עַּ ל כָּל ַּתלְ ִמידֵ י ַּתלְ ִמידֵ יהון.
על ישראל ועל רבותינו ועל תלמידיהם ועל כל תלמידי תלמידיהם.
ָאתר.
ָאתר וְ ָּ
ַאת ָּרא הָּ דֵ ין וְ ִדי בְ כָּל ָּ
אורי ְָּתא ַּק ִד ְׁש ָּתאִ .די בְ ְ
ְדעָּ ְס ִקין בְ ַּ
העוסקים בתורה הקדושה אשר במקום הזה ואשר בכל מקום ומקום.
ַארעָּ א וְ ִא ְמרּו ָאמֵ ן.
ארי ְׁשמַּ יָּא וְ ְ
יְהֵ א ָּלנָּא ּולְ הון ּולְ כון ִחנָּא וְ ִח ְס ָּדא וְ ַּרחֲ מֵ יִ .מן ֳק ָּדם מָּ ֵ
יהא לנו ולהם ולכם חן וחסד ורחמים מלפני אלוהינו אדון שמים וארץ ואמרו אמן.
ּוסלִ יחָּ ה וְ כַּפָּ ָּרה וְ ֵריוַּ ח וְ הַּ צָּ לָּה.
יְהֵ א ְׁשלָּמָּ א ַּרבָּ א ִמן ְׁשמַּ יָּא .חַּ יִים וְ ָּשבָּ ע וִ יׁשּועָּ ה וְ נֶּחָּ מָּ ה וְ ֵׁשיזָּבָּ א ְּורפּוָאה ּוגְאֻּ לָּה ְ
יהא שלום רב מן השמים חיים ושובע וישועה ונחמה והצלה ורפואה וגאולה וסליחה וכפרה ורווח והצלה.
לָּנּו ּולְ כָּל עַּ ּמו י ְִש ָּראֵ ל וְ ִא ְמרּו ָאמֵ ן.
עו ֶּשה ָּׁשלום בִ ְמרומָּ יו .הּוא בְ ַּרחֲ מָּ יו יַּעֲ ֶּשה ָּׁשלום עָּ לֵינּו .וְ עַּ ל כָּל עַּ ּמו י ְִש ָּראֵ ל וְ ִא ְמרּו ָאמֵ ן.

