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Hashkeiveinu Adonai, dear Adonai our God, lay us down in peacefulness.  

            The shelters built to protect our loved ones instead consumed them. Out of anguish we cry 
out begging Adonai that you lovingly and peacefully guard over them as they now go to their final 
resting places. 

V’Ha’amideinu, raise up our lives Adonai. 

            Our loved ones were young and old, were Latinex, Jewish, Sephardic, New Yorkers, 
immigrants, they were retirees and they were college students.  They were members of Ramah, of 
Camp Judea, they were synagogue members, JCC supporters.  Their lives were rich and full.             

Adonai we implore you that the stories of their lives live beyond their years in precious memories, 
prompting shared laughter and evoking collective tears.   

U’fos Aleinu Sukkat Shlomeicha, Gather us together protectively under the wings of your 
protective love. 

Care for our communities during this awful uncertain dwindling times while facing this very certain 
sad outcome – may we all gather to lovingly send off the victims of Surfside to their final resting 
places with them.  

We are living in the quiet moments of the “what ifs” and the “if onlys” wishing to turn back time and 
change the record of events even as we look ahead and pray that the poor souls caught at Surfside 
be gathered Adonai into your protective loving wings and that we might with their loved ones 
escort  them on their final journeys with the peace they deserve.  

We offer love and prayers to their loved ones, their families, their friends like families and all who 
cared for them.  May you all be comforted, may we all be comforted, by the warm protective wings of 
shekhina in our coming and our going.  Amen. 

 השכיבנו ה אלוהינו לשלום 
רסו ונשמדו  קסוכות השלום    

ואבים וכועסים  ובתוכם גופות אהובינו ואנו כ  
 מו המצר בוכים ומתחננים

 אנא ה שמור נא עליהם ואל תעזבם בשכבם בשלום לעולמים
 

 והעמידנו ה לחיים 
 אהובינו היו ילדים וזקנים, לטינקס, אשקנזים, וספרדים, פנסיונרים וסטודנטים, מקומיים ומבקרים ממרחקים   

 הם היו חברים במחנות קיץ, בבתי כנסת, ובקהילות יהודיות נרחבות   
מורבחים ומבורכים   חייהם היו מלאים   

ו בזכרונות הפורצים בצחוק ומייגעים בבכי  אנא ה הפץ את סיפורי חייהם מעבר לימי ספור חייהם ומלא את עולמנ  
 ופרוש עלינו סוכת שלומך והכניסנו תחת כנפייך 

 שמור נא עלינו על קהילתנו הקדושים בתקופת הבין ערביים 
והנורא   עצובה לסיום האיוםבצפייה    

למנוחת עולמים ם  לדרכ  אהובנו את  לשלוח   אחרונה  פרידהלהכניסנו תחת כנפיך    
 

, בין ה"מה עם" ו ה"הלוואי ש" קריסות  שתי  שבין  במרווח  ים חיוכשאנחנו   
ור גם כשאנחנו מתחילים להסתכל לימים הבאים של יגון לאח הזמן  את  להחזיר  ליםמדמיינים שהיינו יכו  

   סאורפסייד אנו שולחים את תפילותינו שהנפשות היפים שמצאו עצמם ב 
   העננה שמי   הסתירוור היום יכנסו תחת כנפיך בשלום ונוליכם לדרכם האחרונה באהבה כשא 
 

 תפילת אהבה ליקירהם, משפחותם, חבריהם, וחבריהם שכמו משפחותםת וכל מי שהגן עליהם   

 המקום ינחם אתכם, ינחם את כולנו, תחת כנפי השכינה, בבואנו ובלכתנו, אמן 


