קדיש
יהודי-ישראלי

הקדיש והקדמות לתפילה
הקדיש הוא התפילה המרכזית הנאמרת לזכרם של הנפטרים והיא מופקדת בידי אלו המחויבים
להתאבל על מותו של הנפטר .הקדיש נאמר בשפה הארמית ובנוכחות של מנין אנשים בוגרים (מעל
גיל מצוות) .בקהילות הרפורמיות סופרים גברים ונשים למניין ,ומובן כי גם נשים מוזמנות לומר את
הקדיש לזכר יקיריהן .יש הנוהגים להקל ולומר את הקדיש גם בהעדר מנין של עשרה אנשים בוגרים.
המבקשים להקפיד בכלל של אמירת הקדיש רק במניין יכולים להשתמש בתפילה המופיעה לאחר
נוסח הקדיש ,במידה ונוכחים באזכרה פחות מעשרה משתתפים ומשתתפות.
הקדמות לקדיש :לפני אמירת הקדיש ותפילת אל מלא רחמים ניתן לשלב פרקי שירה והגות בני ימינו
כדוגמת אלו המובאים להלן:

קדיש ישראלי

קדיש ישראלי

\\ שלום סמיד

\\ שלמה טנאי

יִ ְת ַ ּג ַדל ׁ ֵשם ָה ָא ָדם
ל-ח ָ ּייו יִ ְת ָּב ַר ְך ְּבזִ כְ רוֹ נֵ נ ּו
יִ ְת ַע ֶּלה ּפ ַֹע ַ
ימי ֶח ְלדוֹ
ַעל ְצרוֹ ר ַמ ֲע ָל ָליו ִּב ֵ
וְ ַעל ַה ַּמ ַעשׂ ׁ ֶש ּלֹא ִה ְס ּ ִפיק ְל ַה ׁ ְש ִלימוֹ .
ַעל ַה ֲחלוֹ מוֹ ת ׁ ֶש ִּנ ְטו ּו – וְ נָ מוֹ ג ּו
ת-אנוֹ ש
וְ ַעל ְסגֻ ּלוֹ ת-יְ ָקר וְ ַאף ֻח ְל ׁשוֹ ֱ
ׁ ֶש ָּנגוֹ ז ּו ִמ ַּב ַעד ַלדּ ֹק ָה ַע ְר ִפ ִלי ׁ ֶשל ַה ְ ּז ַמן.

ִל ְלמֹד ְל ִה ּ ָפ ֵרד
ַל ֲחצוֹ ת ֶאת ַה ָּנ ָהר
ְּב ִלי ֶד ֶר ְך ֲחזָ ָרה;
ַּב ֲהנָ ַפת ַה ְּת ִריס
ַל ְחסֹם ַה ְּנ ָה ָרה:
ְל ִה ָּנ ֵתק ְק ָר ִעים
ְּב ִלי נְ ׁ ִש ָיקה ַק ָּלה;
ָאחוֹ ָרה ְל ַה ִּביט
ְּב ִלי ְל ִה ָּנ ֵצב ָּכ ָלה

י-ח ָ ּייו
יַ זְ ִהיר זֵ כֶ ר ָה ָא ָדם וְ ֵה ֵד ַ
ְּכז ַֹהר ָה ָר ִקיע ְּב ִל ֵּבנ ּו
ו ׁ ְּשמוֹ ִל ְפנֵ י ׁ ֶש ֶמ ׁש יִ נּ וֹ ן.
ִּכי מו ָּתר ָה ָא ָדם הוּא ַה ִ ּז ָּכרוֹ ן
ֵמ ֵע ֶבר ִל ְמ ִחיצוֹ ת ַה ְ ּז ַמן.
לֹא ַּבח ֹׁש ְך ׁ ְשמוֹ יְ כֻ ֶּסה.
יח ּ ֻפ ְר ָקן ִלכְ ֵא ֵבנ ּו ַה ְּמ ׁ ֻש ָ ּקע.
ַצו ֶה ְמ ׁ ֵש ְך ַה ַח ִ ּיים יַ ְצ ִמ ַ
ַהזְ ַמן ְּב ַמ ֲה ָלכוֹ יְ ַר ֵחם.
י-ח ָ ּייו ְליָ ִמים ַר ִּבים.
וְ נִ נְ צוֹ ר ֶאת ָּכל ּ ְפ ִר ַ
יִ ְת ַ ּגדַּ ל וְ יִ ׁ ְש ַּת ַבח!

אחר מיתתם
\\ רוחמה וייס
יום אני רוצה
לבכות בקול
איום ונורא:
יתגדל ויתקדש.

היום
כבר אין בי
מלים משלי
לו לפחות –
יתגדל ויתקדש
שמיה רבה.

אוֹ ָלנוִּּ ,כי ַּכ ָּמה
ׁ ֶש ְּנ ַת ְר ֵ ּגל וּנְ ׁ ַש ֵּנן
ֵמ ֶהנֶ ף ֶרגַ ע ַחד
ְֶּב ְד ַמע נִ ְתגּ וֹ נֵ ן
וְ כָ ל ֲא ׁ ֶשר נָ ׁ ַשם –
יָ ׁ ֵשן ָל ֵעד ,יָ ׁ ֵשן
וְ כֹל ֲא ׁ ֶשר ָהיָ ה
ָפנָ ה ִל ְתהוֹ ם ָה ֵאין.
ִל ְלמֹד ְל ִה ּ ָפ ֵרד:
לֹא עוֹ ד ִלירֹא,
לֹא ֶל ֶאגֹר יָ ִמים;
ְּכ ָבר ְל ַפ ֵ ּזר ְק ָצת
ֵמאוֹ ְצרוֹ ת ׁ ָשנִ ים;
ְּכ ָבר ְל ַח ֵּלקָ ,ל ֵתת
ִמ ָּכל ַה ְּנ ׁ ָש ָמה;
ַעד לֹא יִ ְהיֶ ה ָד ָבר.
ְל ִה ּ ָפ ֵרד .דְּ ָמ ָמה

בני המשפחה הקרובים (אב ,אם ,בן/בת זוג ,אחים ואחיות וילדים) אומרים את הקדיש.
בהעדר בני משפחה אלו אומר/ת את הקדיש אחד/ת מהנוכחים/ות:
יה.
יִ ְת ַ ּגדַּ ל וְ יִ ְת ַקדַּ ׁש ׁ ְש ֵמ ּה ַר ָּבאְּ ,ב ָע ְל ָמא דִּ י ְב ָרא ִּכ ְרעו ֵּת ּ
וְ יַ ְמ ִל ְ
יומיכון ו ְּב ַח ֵ ּיי ְדכל ֵּבית
יהְּ ,ב ַח ֵ ּייכון ו ְּב ֵ
יך ַמ ְלכו ֵּת ּ
יִ ְ ׂש ָר ֵאל ַּב ֲעגָ ָלא ו ִּבזְ ַמן ָק ִריב וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן:

יִ ְת ַ ּגדַּ ל וְ יִ ְת ַקדַּ ׁש ׁשמוֹ ַה ָ ּגדוֹ לָּ ,בעוֹ ָלם ׁ ֶש ָּב ָרא ִּכ ְרצוֹ נוֹ ,
וְ יַ ְמ ִל ְ
ימיכֶ ם ו ְּב ַח ֵ ּיי ָּכל ֵּבית יִ ְ ׂש־
יך ַמ ְלכוּתוֹ ְּ ,ב ַח ֵ ּייכֶ ם ו ְּב ֵ
ָר ֵאל ִּב ְמ ֵה ָרה ו ִּבזְ ַמן ָקרוֹ ב ,וְ ָא ְמר ּו ָא ֵמן:

הקהל אומר יחד ,ולאחריו האבלים חוזרים:

הקהל אומר יחד ,ולאחריו האבלים חוזרים:

יְ ֵהא ׁ ְש ֵמ ּה ַר ָּבא ְמ ָב ַר ְך ְל ָע ַלם ו ְּל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמ ָ ּיא:

יְ ִהי ׁ ְשמוֹ ַה ָ ּגדוֹ ל ְמב ָֹרך לְ עוֹ לָ ם וּלְ עוֹ לְ ֵמי עוֹ לָ ִמים:

האבלים ממשיכים:

האבלים ממשיכים:

רומם .וְ יִ ְתנַ ּ ֵ ׂשא וְ יִ ְת ַהדָּ ר
יִ ְת ָּב ַר ְך וְ יִ ׁ ְש ַּת ַּבח וְ יִ ְת ּ ָפ ַאר וְ יִ ְת ַ
וְ יִ ְת ַע ֶּלה וְ יִ ְת ַה ָּלל ׁ ְש ֵמ ּה דְּ ֻק ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּאְ ,ל ֵע ָּלא
(בעשרת ימי תשובה מוסיפים :ולעלא) ִמן ָּכל
וש ָיר ָתא ִּת ׁ ְש ְּב ָח ָתא וְ נֶ ָח ָמ ָתא ,דַּ ֲא ִמ ָירן ְּב ָע ְל ָמא,
ִּב ְרכָ ָתא ׁ ִ
וְ ִא ְמרוָּ :א ֵמן:

רומם .וְ יִ ְתנַ ּ ֵׂשא וְ יִ ְת ַהדָּ ר
יִ ְת ָּב ַר ְך וְ יִ ׁ ְש ַּת ַּבח וְ יִ ְת ּ ָפ ַאר וְ יִ ְת ַ
ְ
ש ָּברוּך הוּאַ ,ה ַּנ ַע ֶּלה
וְ יִ ְת ַע ֶּלה וְ יִ ְת ַה ָּלל ׁ ְשמוֹ ׁ ֶשל ַה ָ ּקדוֹ ֹ
(בעשרת ימי תשובה מוסיפים וְ ַה ִּנ ׁ ְש ָ ּגב) ִמ ָּכל ַה ְּב ָר־
כוֹ ת וְ ַה ׁ ּ ִשירוּתַ ,ה ִּת ׁ ְש ָּבחוֹ ת וְ ַה ֶּנ ָחמוֹ תַ ,ה ֶּנ ֱא ָמרוֹ ת ָּבעוֹ ָלם,
וְ ִא ְמרוָּ :א ֵמן:

יְ ֵהא ׁ ְש ָל ָמא ַר ָּבא ִמן ׁ ְש ַמ ָ ּיא ַוח ִ ּיים עלינו ועל כל יִ שְׂ ָר ֵאל
וְ ִא ְמרוָּ :א ֵמן:

יְ ִהי ׁ ָשלוֹ ם ָרב ִמן ַה ׁ ָּש ַמיִ ם וְ ַח ִ ּיים ָע ֵלינ ּו וְ ַעל ָּכל יִ ְ ׂש ָר ֵאל,
וְ ִא ְמרוָּ :א ֵמן:

רומיו ,הוּא יַ ֲע ֶ ׂשה ׁ ָשלום ָע ֵלינוּ ,וְ ַעל ָּכל יִ ְ ׂש ָר ֵאל (יש הנוהגים להוסיף :ועל כל יושבי תבל) וְ ִא ְמרוָּ :א ֵמן:
עושה ׁ ָשלום ִּב ְמ ָ
ֶׂ

יִ ְתגַ דַּ ל וְ יִ ְת ַקדַּ ׁש ָה ָא ָדם ְּב ַח ָ ּייו ו ְּבמוֹ תוֹ
ְּבשִׂ ְמ ָחתוֹ ְּ ,ב ִס ְבלוֹ ו ַּב ֲע ָמלוֹ
נש ַּת ַּבח ְּבאוֹ ֲהבינו
נת ָּב ַר ְך וְ ׁ ְ
ְ
ילם ְללֹא ָח ָסךְ
ֲא ׁ ֶשר נָ ְתנ ּו ֵמ ֵח ָ
יהם וַ ֲע ָמ ָלם.
וּגְ מו ָּלם – ַט ַעם ַח ֵ ּי ֶ
וְ ִאם ַּת ּמ ּו ַח ִ ּיים ׁ ֶשל ַט ַעם – לֹא יִ ּ ָפ ֵקד זֵ כֶ ר
ּ ָפ ֲע ָלם.
ֹאבד
ִּכי דֶּ ֶר ְך יְ ּ ָש ִרים לֹא ּת ַ
יהם ַּת ֲעמֹד ָל ַעד.
וְ תוֹ ֶח ֶלת ַמ ֲע ֵ ׂש ֶ
יִ נְ בּ ֹט ַה ְ ּז ַרע ֲא ׁ ֶשר זָ ְרעוּ,
ָּה ֵעץ יַ ֲעשֶׂ ה ּ ְפ ִריַ ,ה ַּביִ ת יְ ַ ׂשגְ ֵ ׂשג,
יֶ ֱה ֶמה ַח ִ ּיים וְ יַ ְר ֶּבה דּ וֹ רוֹ ת.
ַא ְד ַמת הארץ אספה אוֹ ְת ָך
ְּב ֶע ֶצב ו ְּב ַא ֲה ָבה ֶאל ֵח ָיק ּה.
יִ ְמ ְּתק ּו ְל ָך ִרגְ ֵבי ֲע ָפ ָר ּה.
יך ו ָּמ ֲע ֶ ׂש ָ
יִ ְהי ּו ַח ֶ ּי ָ
יך ְ ּצרו ִּרים ִּב ְצרוֹ ר ַח ֵ ּיינ ּו
ְלנֶ ָח ָמה ו ְּל ִת ְקוָ ה.
\\ על יסוד קדיש לאנשי עין שמר
מאת עלי אלון

קדיש
יהודי-ישראלי

יִ ְתגַ דַּ ל וְ יִ ְת ַקדַּ ׁש
ָה ֶרגֶ ב ׁ ֶש ָ ּק ַרס
לח ַמ ֲח ֵר ׁ ָשה
ְּב ַפ ַ
ָה ֲא ָד ָמה ַה ָ ּק ּ ָשה
יִ ְת ַהדֵּ ר וְ ִ ּי ְת ַע ֶּלה – ֶה ָע ֶלה
ׁ ֶש ִּל ְב ֵלב ,וְ הוֹ ִריק ֶה ְא ִדֹים – וְ נָ ׁ ַשר.
ִ ּי ְתרוֹ ֵמם וְ יִ ְתנַ ּ ֵשׂ א
ַהנּ וֹ ֵ ׂשא ַּב ַּמ ּ ָשׂ א
ו ִּבכְ ר ַֹע דַּ ְרכּ ּו
ַ ּגם דַּ ְר ִּכי נִ ְר ְמ ָסה.
יִ ְת ָּב ַר ְך וְ יִ ׁ ְש ַּת ֵּב ַח
קוֹ ל ַה ָ ּי ִחיד
ִעם קוֹ ל ָה ַר ִּבים
יִ ְתגַ דַּ ל וְ יִ ְת ַקדַּ ׁש
ַה ָ ּי ִחיד ְּביִ חוּדוֹ .
\\ שלמה עובד

בהעדר מנין יש הנוהגים לומר נוסח זה במקום
תפילת הקדיש:
אל אלוהי הרוחות ,אשר בידך נפשות החיים
והמתים ,פנה היום בחסד וברחמים אל תפילתי
לזכר יקירנו/יקירתנו .זכר נא את כל החסד
והטוב שעשה/שעשתה בעולם החיים .תן לו/לה
מנוחה תחת כנפי השכינה וצרור בצרור החיים
את נשמתו/ה .יתגדל ויתקדש שמא רבא .עושה
שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל
ישראל (ויש הנוהגים להוסיף :ועל כל יושבי
תבל) ואמרו :אמן.
התייחדות אישית
לאחר אמירת הקדיש ולפני תפילת אל מלא
רחמים וחתימת האזכרה ניתן להתייחד בדומיה
לרגע קט עם האדם שלזכרו נערכת האזכרה.
התייחדות חרישית זו מאפשרת לכל אחד
ואחת מהנוכחים באזכרה לזכור את יקירה/
יקירתה באופן אישי ופרטי ,בדמעה ,בחיוך או
בעזרת שניהם גם יחד.

