תפילה במקום קדיש
()כתב הרב דב אדלשטיין

לאל אל לוהי י הר רוחות
,אש של ר בה ירדל ך נמפשות המ חמ יי ים וה המ מי יתים
פה ניה היום בה חל סל ד ובה מרחש ימים
 יי הק ירי/  י ימק יירי/ יר יתי
 י ימק ר/  אש בי י/ לאל התפי לר יתי לה זי כל ר יא ימי
נרא לאת כר ל הל חל סל ד וה הר טוב-וזה כרר
. של ער שו בר עולר ם המ חמ ייים/  של ער שר ה/ של ער הש רתה
, לר הל ם המנוחר ה נה כונרה בר עולר ם הל על ליון/  לו/ יתן לר ה
.עו רלם של כללו טוב
.ייתגמדמ ל וה יי הת מקדמ ש השמי ה מרבר א
ערשל ה שר לום בי המרומר יו
שר יאל
הוא מיעששל ה שר לום ער לי ינו וה עמ ל כר ל יי מ
. וה יאמרו ראמי ן/ יושבי י יתבי ל
 וה רכל ה/
Prayer in place of Kaddish (written by Rabbi Dov Edelstein)
God of all Spirits in whose hands rest the souls of the living and the dead, graciously
and mercifully accept my prayer on behalf of my mother / father / loved one(s) whom
I remember today.
Please remember all of the good and kindly things that she / he / they did while alive
and grant her / him / them peaceful rest in the upper world, which is completely good.
May God's great name be sanctified and glorified.
May God who makes peace in the high places, make peace for us and all Israel / and
all who live on earth/.
Amen.

לאל אל לוהי י הר רוחות אש של ר בה ירדל ך נמפשות המ חמ יי ים וה המ מי יתים,
לרתי לה זיכלר יא ימי
פה ניה היום בה חל סל ד ובה מרחש ימים לאל התפי י
וזה כרר-נרא לאת כר ל הל חל סל ד וה הר טוב של ער הש רתה בר עולרם המ חמ יי ים.
תין לרה המנוחר ה נהכונרה בר עולרם הל על ליון ,עולרם של כללו טוב.
יית מקדמ ש השמי ה מרבר א.
ייתגמדמ ל וה ה
ישר יאל
ערשל ה שר לום בי המרומר יו הוא מיעששל ה שר לום ער לי ינו וה עמ ל כר ל י מ
יושבי י יתבי ל  /והאימרו ארמין.
 /וה כר ל ה
לאל אל לוהי י הר רוחותאש של ר בה ירדל ך נמפשות המ חמ ייים וה המ מי יתים,
לרתי לה זיכלר אש בי י
פה ניה היום בה חל סל ד ובה מרחש ימים לאל התפי י
וזה כרר-נרא לאת כר ל הל חל סל ד וה הר טוב שלערשרה בר עולרם המ חמ יי ים.
תין לו לרהלם המנוחר ה נהכונרה בר עולרם הל על ליון ,עולרם של כללו טוב.
יית מקדמ ש השמי ה מרבר א .ערשל ה שר לום בי המרומר יו
ייתגמדמ ל וה ה
יישר יאל
הוא מיעששל ה שר לום ער לי ינו וה עמ ל כר ל מ
יושבי י יתבי ל  /והאימרו ארמין.
 /וה כר ל ה
לאל אל לוהי י הר רוחותאש של ר בה ירדל ך נמפשות המ חמ ייים וה המ מי יתים,
לרתי לה זיכלר ימקייררתיי
פה ניה היום בה חל סל ד ובה מרחש ימים לאל התפי י
וזה כרר-נרא לאת כר ל הל חל סל ד וה הר טוב של ער הש רתה בר עולרם המ חמ יי ים.
יתן לר ה המנוחר ה נהכונרה בר עולרם הל על ליון ,עולרם של כללו טוב.
יית מקדמ ש השמי ה מרבר א.
ייתגמדמ ל וה ה
ישר יאל
ערשל ה שר לום בי המרומר יו הוא מיעששל ה שר לום ער לי ינו וה עמ ל כר ל י מ
יושבי י יתבי ל  /והאימרו ארמין.
 /וה כר ל ה
לאל אל לוהי י הר רוחותאש של ר בה ירדל ך נמפשות המ חמ ייים וה המ מי יתים,
לרתי לה זיכלר ייקהריי
פה ניה היום בה חל סל ד ובה מרחש ימים לאל התפי י
וזה כרר-נרא לאת כר ל הל חל סל ד וה הר טוב שלערשרה  /של ער שו בר עולרם המ חמ ייים.
תין לו המנוחר ה נהכונרה בר עולרם הל על ליון ,עולרם של כללו טוב.
יית מקדמ ש השמי ה מרבר א.
ייתגמדמ ל וה ה
ישר יאל
ערשל ה שר לום בי המרומר יו הוא מיעששל ה שר לום ער לי ינו וה עמ ל כר ל י מ
יושבי י יתבי ל  /והאימרו ארמין.
 /וה כר ל ה
לאל אל לוהי י הר רוחותאש של ר בה ירדל ך נמפשות המ חמ ייים וה המ מי יתים,
לרתי לה זיכלר ייקהריי
פה ניה היום בה חל סל ד ובה מרחש ימים לאל התפי י
וזה כרר-נרא לאת כר ל הל חל סל ד וה הר טוב של ער שו בר עולרם המ חמ ייים.
תיןלר הל ם המנוחר ה נהכונרה בר עולרם הל על ליון ,עולרם של כללו טוב.
יית מקדמ ש השמי ה מרבר א.
ייתגמדמ ל וה ה
ישר יאל
ערשל ה שר לום בי המרומר יו הוא מיעששל ה שר לום ער לי ינו וה עמ ל כר ל י מ
יושבי י יתבי ל  /והאימרו ארמין.
 /וה כר ל ה

Mother

Father

)Non-specific (female

)Non-specific (male

)Non-specific (plural

