קדיש יתום נוסח ספרד
יִ ְתגּ ַַדּל וְ יִ ְת ַק ַדּשׁ ְשׁמֵ הּ ַרבָּ א ]והקהל עונים :אמן[

יק ֵרב ְמ ִשׁיחֵ הּ
פּוּר ָקנֵהּ וִ ָ
בְּ עָ לְ מָ א ִדי בְ ָרא כִ ְרעוּתֵ הּ ,וְ י ְַמלִ י מַ לְ כוּתֵ הּ וְ י ְַצמַ ח ְ
]ועונים :אמן[

בְּ חַ יֵיכוֹן וּבְ יו ֵֹמיכוֹן וּבְ חַ יֵי ְדּכָל בֵּ ית יִ ְשׂ ָראֵ ל ,בַּ ֲע ַגלָא וּבִ זְ מַ ן ָק ִריב וְ ִא ְמרוּ
אָמֵ ן :הקהל עונה עם השליח ציבור אמן יהא שמה רבא ...עלמיא :

יְ הֵ א ְשׁמֵ הּ ַרבָּ א ְמבָ ַר לְ עָ לַם וּלְ עָ לְ מֵ י עָ לְ מַ יָא:
יִ ְתבָּ ַר וְ יִ ְשׁ ַתּבַּ ח וְ יִ ְתפָּ אַר וְ יִ ְתרוֹמַ ם וְ יִ ְתנ ֵַשּׂא וְ יִ ְתהַ ָדּר וְ יִ ְתעַ לֶּה וְ יִ ְתהַ לָּל,
שׁא בְּ ִרי הוּא ]ועונים :בְּ ִרי הוּא ויש עונים אמן[
קוּד ָ
ְשׁמֵ הּ ְדּ ְ
ירתָ א ,תֻּ ְשׁבְּ חָ תָ א
לְ עֵ ילָא )בעשרת ימי תשובה  :וּלְ עֵ ילָא ִמכָּ ל( ִמן כָּל בִּ ְרכָתָ א וְ ִשׁ ָ
ירן בְּ עָ לְ מָ א .וְ ִא ְמרוּ אָמֵ ן:
וְ נֶחָ מָ תָ אַ ,דאֲ ִמ ָ
יִשׂ ָראֵ ל וְ ִא ְמרוּ
יְ הֵ א ְשׁלָמָ א ַרבָּ א ִמן ְשׁמַ יָא וְ חַ יִּים טוֹבִ ים ,עָ לֵינוּ וְ עַ ל כָּל ְ
אָמֵ ן] :ועונים :אמן[
]מי שאומר קדיש פוסע  3צעדים אחורה ואומר[
שׁלוֹם ]בעשרת ימי תשובה אומרים :השלום[
עו ֶֹשׂה ָ
יִשׂ ָראֵ ל ,וְ ִא ְמרוּ אָמֵ ן] :ועונים :אמן[
בִּ ְמרוֹמָ יו הוּא ַיע ֲֶשׂה ָשׁלוֹם עָ לֵינוּ וְ עַ ל כָּ ל ְ
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