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)יחזקאל לח .כג(..

)ישעיה ב .יא(.

יהי ש ה' מבר מעתה ועד עול

)תהילי קיג .ב(.

להוא שמה די אלהא מבר מ עלמא ועד עלמא
)יהי ש האלהי מבר מ העול ועד העול( )דניאל ב .כ( .
ומרומ על כל ברכה ותהלה

)נחמיה ט .ה(.

קדוש הש  התשתית לקיו ע ישראל

סוד הקיו ויכולת ההישרדות של ע ישראל הינ מפלאי הבריאה וממסתרי סתרי
הקיו האנושי בכדור האר .היסטוריוני והוגי וסופרי ומשוררי ואמני ומי
לא? תהו רבות והציעו פתרונות למכביר ,פתרונות שלא עמדו במבח המציאות כי
לא כיונו לדעת עליו .נותרה רק האמת אמונתנו הבלתי מעורערת באל יחיד כל
יכול שנת לנו תורת אמת ובאמצעותה נטע בתוכנו חיי עול  .ממלה אחת בתורה
"ונקדשתי" ) (1נלמדת המצוה הקשה ביותר לביצוע קדוש הש ,מצוה שהינה
נשמת ולב תולדות ע מקדשי הש  .כל מהל תולדות ישראל במש
הדורות מאברה אבינו ועד היו  מוסברי במצוה זו ,שעיקר
)(2
קיומה בחיי אמונה מופתיי של תורה ומצוות ,ורק במקרי חריגי  במות.
התשתית לחיי אמונה הינה למוד תורה .לכבוד הלימוד חובר שיר תהילה ,שהפ
להימנו) (3קדוש הש  קדיש .במקורו הכיל ה'קדיש' את הצהרת השגב:
"יהא שמיה רבא מבור לעול ולעולמי עלמיא".
פיסקה זו נאמרה ע"י הציבור "אחר הגדה שהדרש דורש ברבי בכל שבת ...ויש כא

תורה וקידוש הש".

)(5) (4

הצהרת אמוני זאת לקדוש ברו הוא,שהינה גרעי הקדיש,מופיעה לראשונה
בתנ" ,בדניאל ) ) (5הפסוק לעיל( בניסוח מילולי כמעט זהה למקובל ,ובתחילת
התלמוד ) (6כתוב הניסוח שלא השתנה עד היו  .יש המיחסי את אמירתה לראשונה
)(7
ליעקב אבינו ,כאשר ציוה את בניו בהיותו על ערש דוי.

חז"ל הפליגו בשבחי הצהרת קודש זאת ,עד שאמרו שקיו העול מושתת עליה.

)(4
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ועוד הוסיפו:
"בשעה שישראל נכנסי לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ועוני':יהא שמיה הגדול
מבור' הקדוש ברו הוא מנענע ראשו ואומר :אשרי המל שמקלסי אותו בביתו
כ").(6
"העונה 'יהא שמיה רבא מבור' ) בחלו (  מובטח לו שהוא ב העול הבא" ).(8
"כל העונה אמ 'יהא שמיה רבא מברו' בכל כחו )"בכל כוונתו" רש"י(  קורעי לו גזר
דינו" ).(9
"ואמר רבי ישמעאל :באותה שעה כששומעי הגדה מפי חכ ואחר כ עוני' :אמ
יהא שמיה רבא מבור' ...הקדוש ברו הוא שמח ואומר למלאכי השרת :בואו וראו
ע שיצרתי לי ,כמה ה משבחי אותי!" ).(10
המקובלי חכמי הסוד האדירו את שבחי הקדיש בקבע " :הקדיש נתק להעלות

את העולמות למעלה ממדרגת".

)(11

ואלו דברי חכ הלכה וקבלה" :וקדיש  ...שאומרי אחר "תנא דבי אליהו" זה נקרא
קדיש יתו  ,שחז"ל תיקנו זה לאמרו היתומי ...זה הקדיש הוא ב'עול העשיה' שיש
תועלת לנפטר א יאמר אותו בנו תו י"ב חודש וג בכל יו יארצייט...להצילו
מדי גיהנו  ...להכניסו לג עד ולהעלותו ממדרגה למדרגה  ...וכ היה נוהג רבינו
)(12
האר"י לומר קדיש בתרא זה בכל שנה שנפטר בו אביו ,בי בשחרית בי בערבית"
במש הדורות נוספו לגרעי הקדיש קטעי נוספי ונוסחו נוסחי שוני  ,א
הפיסקה בת שבעת המלי "יהא שמה רבא מבר לעל ולעלמי עלמיא" זהה
בכל הנוסחי ומעול לא שונתה.הפיסקה כוללת  28אותיות )בכתיב חסר כדלעיל(
כמני כח.לדברי חכמי הסוד ,העונה "יהא שמיה" וכו' בכל כחו )בכל כוונתו( מפעיל
את כל אבריו בכח חזק ומתגבר את כח הקדושה על כח הטומאה (13) .כ זהה בכל
סוגי ונוסחי הקדיש הפתיחה "יתגדל ויתקדש שמיה רבא"שמקורה בפסוק בספר
יחזקאל ,כדלעיל .בקדיש שזורי שבחי הקב"ה ,עיקרי אמונה ובקשות .אומרי
מקצת שבחי ומבקשי הרבה בקשות.
שבחי " -יהא שמיה"" ,יתבר וישתבח"" ,לעילא מ כל ברכתא".
עיקרי אמונה  -בריאת העול יש מאי ותחית המתי ) 14א(.
בקשה לעול הנוכחי  שתתקבלנה בקשות בית ישראל וה :תשועת ה' ע"י
משיחו במהרה .חברת שפע מתוקנת )חיי ושובע,ישועה ונחמה ,הצלה ,רפואה,רווח
והצלה ופדות ) 14ב(כדי לאפשר לשבח את הבורא בישוב הדעת ושלו על ישראל.
רחמי שמי על כל ישראל ,על החכמי ולומדי התורה בכל מקו .
בקשות לעתיד לעול שהוא יתבר יחדש 14) :א( תחיית המתי ,בנית ירושלי
ובית המקדש ועקירת האלילות מהעול .
)16
)(15
 ,עקירת הרשעה מהאר
כי הרי ביסוס עול חדש ומתוק במלכות שדי
(,גאולה במהרה של ע ישראל ושל כל האנושות ,הינ בקשות יומיומיות של של כל
יהודי ,בתפילת "עלינו לשבח".
עקב עצמת האמונה הגלומה בקדיש קבעה ההלכה שעל כל אד מישראל "להשתדל
לרו כדי לשמוע קדיש" (17) .בקבלה נקבעו נתוני שוני למספר הקדישי שיש
לומר בציבור בכל יממה" :לא פחות משבעה קדישי בכל יו )יממה(" ) (18ולפי האר"י
)(19
הקדוש )  (11שני עשר ,ויש אומרי שלוש עשרה כנגד י"ג מידות הרחמי .
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החובה והעיתוי לומר קדיש ,כחלק מהתפילה או בזיקה לאבל ,והנוסחי המקובלי
)(20
שנקבעו במש הדורות אינ מופיעי בתלמודי  ,בבלי וירושלמי ,ובמדרשי .
צוי רק ש "יהא שמיה רבא" נאמר לאחר דרשה באגדה (4) .לראשונה נקבעה אמירת
קדיש בתפילה ולאחר קריאה בתורה במסכת סופרי ), (21שנחתמה כמאה שנה לאחר
חתימת התלמוד הבבלי) ,זה נחת בשנת  (500א נוסח הקדיש אינו כתוב ש .
התיעוד הראשוני לנוסח נמצא בסידור של רבי עמר גאו )משנת   (14)(860סידור
התפילה הראשו הידוע .נוסח זהה כמעט נמצא בסידור של רבי סעדיה גאו)כמאה
שנה לאחר מכ( וב"יד החזקה" של הרמב" )פורס בשנת  .(1190יש משערי כי הקדיש
חובר במקורו בעברית ותורג לארמית כי זאת היתה השפה השגורה בפי רוב הע
בתקופת המשנה והתלמוד.

סוגי הקדיש ואמירת

אמנ הקדיש חובר במקורו כשיר תהילה לאחר לימוד תורה ,א במהל הדורות
הוא שולב כקטע מרכזי החוזר ונאמר במהל כל התפילות ובתודעה העממית הוא
נקשר בזיקה לאבל .ניסוחי ומספרי הקדישי שיש לומר בתפילה ) 7או  12או 13
קדישי( ושיבוצ במהל התפילות אינ זהי בעדות השונות .הפירוט בסידורי .
הקדיש קודש במהל הדורות ,ולכ מותרת אמירתו  ע"י שליח ציבור ו/או אבלי 
רק כשיש 'מני' ,בשלוש אפשרויות :במהל התפילה ,לאחר לימוד תורה ובאבל.
)(14
לש הסבר פורטו  5נוסחי הקדיש כדלהל:
.1על ישראל )ספרדי ( דרבנ )אשכנזי ותימני (
זה הקדיש המקורי שנאמר לאחר דרשה באגדה .במש הזמ הונהגה אמירתו לאחר
לימוד תורה שבעל פה .מקובל שלפני אמירתו אומרי " :רבי חנניא ב עקשיא אומר:
רצה הקדוש ברו הוא לזכות את ישראל "וכו' (22).קיי הבדל מהותי בי נוסחי
)(14
אשכנזי וספרדי ועדות המזרח לבי נוסח תימני .
אמירתו בתפילה:אחרי ברייתא של שלוש עשרה מידות "רבי ישמעאל אומר"
ואחרי "אי כאלהינו".

.2תתקבל

)ספרדי(

של

)אשכנזי(

שמות נוספי " :קדיש בתרא"" ,קדיש גמור".
אמירתו :לאחר תפילת 'עמידה'  'שמונה עשרה' ונספחיה ,כמפורט בסידורי .

.3חצי

)ספרדי ואשכנזי(

כולל :הפיסקאות " יתגדל ויתקדש"" ,יהא שמיה" ו "יתבר וישתבח" עד סו
הפיסקה "דאמיר בעלמא ואמרו אמ".
שמות נוספי " :קדיש זוטא"",קדיש לעילא".
אמירתו :מנהגי שוני  ,כמפורט בסידורי  .לרוב :בשחרית  לפני "ברכו" ,במנחה
ובערבית  לפני 'עמידה' ולאחר קריאה בתורה.
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.4יהא שלמא )ספרדי (
ש נוס ":קדיש ללא תתקבל ".
אמירתו:ע"י שליח ציבור  מנהגי שוני  ,כמפורט בסידורי  .לרוב :לאחר שיר
של יו או פרק בתהילי ולאחר "עלינו לשבח".
ע"י אבלי במש אחד עשרה חודש לאחר הפטירה וביו הזכרו )יארצייט(:
ספרדי ועדות המזרח לאחר מזמורי תהילי כמצוי בסידורי  .אשכנזי ג לאחר
"עלנו לשבח".

יתו

)אשכנזי (

 .5קדיש הגדול )דהוא עתיד(

אמירתו :כל העדות  לאחר סיו מסכת ולאחר קבורת המת.
תימני ג במהל התפילה לאחר דברי תורה שבעל פה ,כמפורט
בסידור.

קדיש אבלי

"Ì„‡‰ È‰ÈÂ ÌÈÈÁ ˙Ó˘ ÂÈÙ‡· ÁÙÈÂ ‰Ó„‡‰ ÔÓ ¯ÙÚ Ì„‡‰ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ '‰ ¯ˆÈÈÂ
 (23) ."‰ÈÁ ˘ÙÏהרכב האד מחומר ורוח והאיזו בי שניה הינו פלא שעליו תהו
הוגי בכל הדורות ,שלא הוב בעבר ולא מוב בימינו ,כי מהות החיי אינ מובני
לאד  (24).פחות מכ מבי אד מה קורה כאשר בסיו החיי נפרדי שני מרכיבי
אלו"וישב העפר על האר כשהיה והרוח תשוב אל האלהי אשר נתנה").(25
תגובות האד האלילי למות ,שנאסרו לנו":לא תתגדדו ולא תשימו קרחה בי
עיניכ למת" )" (26ודרש אל המתי ")" .(27דרשו אל האבות ואל הידעני המצפצפי
והמהגי הלוא ע אל אלהיו ידרש בעד החיי אל המתי ")" .(28הישבי בקברי
ובנצורי ילינו" ) .(29תגובת היהודי המאמי" :הצור תמי פעלו כי כל דרכיו משפט
אל אמונה ואי עול צדיק וישר הוא")  (30מכונה 'צדוק הדי' .האבל  באסונו ,ביגונו,
בצערו ובשברו לבו  אינו שואל את ה' למה?! ואינו מטיח דברי כלפי מעלה ,אלא
אומר קדיש" :יהא שמיה רבא מבור לעול ".
באמירת קדיש אבלי מובעת האמונה בחיי שלאחר המות .לנשמה בנפרד יש חיי
מסוג שונה מאשר לצרו גו ונשמה ,חיי שאינ נתפסי בחושיו או בשכלו של
אד החי בעול הזה .בעתיד יחודשו החיי הארציי ,לראויי לכ ,ולכ אומרי
את 'הקדיש הגדול' בו נזכרת האמונה בתחית המתי  (14).בקדיש מובעת האמונה
בקדושת ה' ,אמונה שאינה מותחמת בזמ ,בחלל ,בעול הזה או בעול הבא.

מנהג אמירת קדיש בזיקה למות חל בשלושה מועדי  :פע אחת לאחר הקבורה,
במש אחד עשר חודש לאחריה ובכל שנה ביו הפטירה  בכל התפילות .תחילת
המנהג בתקופות שונות.
)(21
אמירת קדיש לאחר הקבורה נזכר לראשונה במסכת סופרי )משנת  . (600א
הנוסח לא נזכר ש והוא מופיע לראשונה בסידור של רבי עמר גאו )משנת .(860
אמירת קדיש במועדי אחרי  בהסתמ על אגדה ) (31תחילתו באשכנז לפני כ
 900שנה ונתקבל בכל קהילות ישראל ובכל העדות.
במחזור ויטרי )משנת  .(32) (1100נכתב" :נהגו לעבור לפני התיבה במוצאי שבת אד
שאי אב או א לומר ברכו או קדיש" ,א ללא ציו זמ ביחס לפטירה ותדירות
אמירה.
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אמירת קדיש בכל שנה בתארי הפטירה נזכר לראשונה בספר 'אור זרוע' )שנת (1200
של רבי יצחק ב משה )ריא"ז( .הכינוי של ראש השנה בתפילת עמידה  'יו הזכרו' 
שוי ליו פטירת אד ונקרא בקהילות אשכנז ' יארצייט' .הכינוי  המוזכר
לראשונה אצל מהרי"ל ) (33) .שנת  (1400נתקבל בכל תפוצות ישראל.

בספרי ההלכה המרכזיי יש מעט התיחסות לקדיש אבלי  .בשני הספרי בה
סוכמה כל ההלכה  המשנה )משנת  200ע"י רבי יהודה הנשיא( ו'יד החזקה' של הרמב"
) משנת   (1190אי איזכור לקדיש אבלי  .ב 'ארבע טורי ' של רבי יעקב ב אשר )
 (1320וב 'שלח ערו' של מר רבי יוס קארו )משנת  (1565נפסק רק שיש לומר קדיש
לאחר הקבורה (34) (14) .רבי יוס קארו מזכיר את האגדה ) (31וכותב" :על זה פשט
המנהג לומר בנו של מת קדיש בתרא כל י"ב חודש וג להפטיר בנביא .ויש
שמתפללי כל מוצאי שבת תפילת ערבית לפי שבאותה שעה חוזרי הרשעי
)(35
לגיהנו ואפשר שתג עליה אותה תפילה ".א אי הוא פוסק שיש לנהוג כ.
ואילו רבי משה איסרליש )) (34הרמ"א(  שהוסי את מנהגי אשכנז ל "שלח ערו"
הספרדי  פסק שיש לומר קדיש יתו במש אחד עשר חודש לאחר הפטירה ובכל
)(36
שנה ביו הפטירה.
במקור ) (32הונהג לומר קדיש במש שני עשר חודש לאחר הפטירה ,א הזמ קוצר
בחודש כי משפט רשעי בגיהנו שני עשר חודש ולא יעשה אד את הוריו
רשעי ).(37
נית לטעו שבהשפעת הקבלה ,היא חכמת הסוד,פשט מנהג אמירת קדיש אבלי
בכל בית ישראל .וכ קבע ענק חכמי הסוד האר"י הקדוש:
"zezaya elit` ,dlek dpyd lk en`e eia` zzin lr dfd yicwd xnel aeh
ytp livdl lireny - mrd oend miayegy dn mrhd oi`y itl , aeh meie
obl eqipkdl - `ede zxg` zlrez yi dpd ik ,cal mepdib ly `picn znd
)(11
".dbxcnl dbxcnn ezelrdle ocr

את השנה החדשה מתחיל ע ישראל בבקשה המלמדת על מהותו ,תוכ חייו ויעדו
 מלכויות" :מלו על כל העול בכבוד וידע כל פעול כי אתה פעלתו ,ויבי כל
יצור כי אתה יצרתו ויאמר כל אשר נשמה באפו :ה' אלהי ישראל מל ומלכותו בכל
) (15
משלה  ...לתק עול במלכות שדי".
)(38
נצטונו" :תמחה את זכר עמלק" ".ואז "יהא שמיה רבא מבור".כאשר
יבוער הרשע מהעול אשר שמו משתנה מדור דור )סדו ועמורה,אושוי,
הירושימה ,ברברי  ,צלבני  ,פיראטי  ,נאצי  ,פשיסטי  ,קומוניסטי ( וכאשר כל
יושבי תבל ינפצו אלילי ויכירו וידעו מי ברא הכל ומי שליט בכל

"כי אז אהפ אל עמי שפה ברורה לקרא כל בש ה' לעבדו
)(39
שכ אחד".
)(40
"כי מלאה האר דעה את ה' כמי לי מכסי".

˜„˘È

מקורות,הערות והארות

נספח ב'

) ( 1ויקרא כב .לב (2) .מסכתות :יומא פה.ב .פו .א .סנהדרי עב .א .עד.א .עבודה זרה כז.ב.
רמב"' :יד החזקה' הלכות יסודי התורה פרק ה .ספר המצות מצוה ט .ומאמר קדוש הש.
רבי יוס קארו :שלח ערו חלק יורה דעה סימ קנז.
) (3מאז בריאת שרי בני אד שירי הלל ,שבח ותהילה דוגמת מלאכי השרת השרי הימנו
לכבוד ה' )מדרש שמות רבא מה.א .(.אד הראשו שר שיר תהילה לשבת קודש )מדרש שוחר טוב
על תהילי צב .(.בני ישראל שרו את שירת הי ואמרו 'הלל' יחד ע משה רבנו )שמות טו .א .
יט .מסכת פסחי קיז.א .(.חנה הנביאה שרה התפללה תפילת רטט בחרדת קודש כשנולד בנה
הנביא שמואל אחר שנות עקרות) .שמואל א .ב .א .י .(.תמיד שרי יהודי שירי תהילה לה'.
) (4בתלמוד )מסכת סוטה מט .א (.נאמר" :עלמא )העול( אמאי קא )על מה( מקיי? על 'קדושה
רבא דסידרא' )"ובא לציו"( ועל "יהא שמיה רבא דאגדתא" .רש"י בפיסקה "אקדושה דסידרא"
אומר" :יהא שמיה רבה מבור" שעוני אחר הגדה שהדרש דורש ברבי,בכל שבת היו נוהגי כ.
וש היו נקבצי כל הע לשמוע לפי שאינו יו של מלאכה .ועיי ב  'ספרי' על דברי האזינו שו.
) (5פרוש 'מצודת דוד' על דניאל ב .כ" :.מ עול השפל עד עול העליו" .פרוש הרד"ק )רבי דוד
קמחי( על" :מהעול ועד העול" שבתהילי מא .יד": .מהזמ הראשו עד הזמ האחרו" .המושג
'עול' במקרא מתיחס לזמ ולא למקו .עולמו של הקדוש ברו הוא הינו נצח נצחי ולכ אינו
נתפס בהבנת אנוש ששכלו וזמנו עלי אדמות מוגבלי (6) .מסכת ברכות ג.א (7) .בראשית מט .א.
תרגו ירושלמי (8) .מסכת ברכות נז.א (9) .מסכת שבת קיט .ב .זוהר רעיא מהימנא כ.א.
) (10ילקוט שמעוני על ספר משלי רמז תתקנא בקטע "ברוב ע".
) (11האר"י האלהי רבי יצחק ב שלמה לוריא אשכנזי )חי ירושלי  1572  1534צפת( בספר 
"שער הכונות" בפרק "עני הקדיש" .על קדיש בכלל וקדיש יתו בפרט נאמרו דברי רבי על
דר הסוד ולא נארי .ראה זוהר :בראשית  לח.ב .שמות  רכ.א .קכט .ב .קסה .ב.
) (12רבי יוס חיי' ,ב איש חי' )חי  (1909 1834על פרשת ויחי (13) .זוהר על פרשת פנחס רכ .א.
) ( 14ראה נספח א) .א(קדיש 'דהוא עתיד) '.ב( קדיש נוסח ספרדי ועדות המזרח.
) (15אמירת הקטע "מלו על כל העול בכבוד" :בנוסח ספרדי ועדות המזרח  בכל תפילות
עמידה )' שמונה עשרה'( של ראש השנה וכיפור ,בנוסח אשכנזי  עמידת מוס של ראש השנה.
)( 16רש"י על שמות יד.ד (17) .שלח ערו חלק אורח חיי סימ נו .א.
) ( 18שלח ערו בעריכת רבי שניאור זלמ מחבר ספר 'תניא' ,מיסד חסידות חב"ד ) חי 1813 1745
( על סמ הכתוב" :שבע ביו הללתי על משפטי צדק" ) תהילי קיט .קסד. ( .
) (19פרוט ב 'כ החיי' של רבי יעקב חיי סופר )חי (1939  1870על אורח חיי סימ נו .א.
) (20בתלמוד הבבלי מופיע גרעי הקדיש "יהא שמיה רבא"  5פעמי ב  4מסכתות )ברכות ג .א.
נז.א .שבת קיט  ,סוכה לט.א , .סוטה מט.א .(.בתלמוד הירושלמי אינו מופיע.
) (21במסכת סופרי :יט .א"  .קדיש" ,יט.יב  .קדיש "דהוא עתיד"  ,כא .ו"  .יהא שמיה ".
) (22סיו מסכת מכות ) (23בראשית ב .ז.
) ( 24ראה רמ"א )הגה( על אורח חיי סימ ו.א" .שמפליא לעשות במה ששומר רוח האד בקרבו
וקושר דבר רוחני בדבר גשמי " (25) .קהלת יב .ז (26) .דברי יד .א (27) .דברי יח .יא.
) (28ישעיה ח .יט (29 ) .ישעיה סה .ד (30) .דברי לב .ד (31) .ראה נספח ב.
) ( 32מחזור ויטרי כולל תפילות ודיני .חובר ע"י רבי שמחה מתלמידי רש"י מהעיר ויטרי בצרפת.
) (33רבי יעקב מולי חי באשכנז  (34).1427 1360שנות חיי :רבי משה ב מימו ,הרמב" 1138
 .1205רבי יעקב ב אשר .1340  1270רבי יוס קארו .1575  1488רבי משה איסרליש .1572 1530
)  (35רבי יוס קארו בפרושו 'בית יוס' על 'ארבע טורי' חלק יורה דעה סימ שע"ו בהסתמ על
ספר דיני ומנהגי 'כל בו'  זהות מחברו וזמ חבורו לא ברור ,זמ משוער   1300ועל האגדה
שבנספח ב.
) ( 36בעיקר ב'שלח ערו' חלק 'יורה דעה' סימ שע"ו הגה) .ראה נספח ג .( .חלק 'אורח חיי'
סימ קל"ב.ב .הגה .בפרושו 'דרכי משה' על ה'טור' חלק 'אורח חיי' סימ קל"ג הוא מצטט
כאסמכתא את חכמי אשכנז וספרד' :אגור' רבי יעקב ברו ב יהודה לנדאו )המאה ה  (15מחכמי
אשכנז ואיטליה' ,מהר"' רבי מאיר ב ברו מרוטנבורג ממחברי ה'תוספות' על התלמוד )חי
באשכנז  , (1293  1215מהרי"ל  ,תשב"  רבי שמעו ב צדוק תלמידו של מהר" .ואילו בפרושו
הנ"ל על חלק 'יורה דעה' סימ שע"ו הוא מצטט את חכ הספרדי רבי יצחק בר ששת  הריב"ש
)חי .(1408  1326
) (37מסכת עדויות פרק ב משנה י (38) .דברי כה .יט (39) .צפניה ג.ט (40) .ישעיה יא .ט.

'נספח ב

yicw igqep
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minecw yicw igqep
(860 סדור רבי עמר גאו )משנת
dizekln jilnie dizerxk `xa ic `nlra .on` `ax dinyycwzie lcbzi

.on`

exn`e aixw onfae `lbra l`xyi zia lkc oediigae oekineiae oekiiga

.`inlr inlrle mlrl jxan `ax diny `di
qlwzie dlrzie xcdzie `ypzie mnexzie x`tzie gazyie .on` .jxazi xne`e
`zgayez `zxiye `zkxa lk on `lirl .on` .`ed jixa `ycewc diny
.on` exn`e `nlra oxin`c `zngpe
.on` exn`e `inya ic oedea` mcw l`xyi lkc oedzerae oedzelv lawzz
.on` exn`e l`xyi lk lr miige `iny on `ax `nly `di
.l`xyi lk lr mely dyri `ed einexna mely dyer
(1100 מחזור ויטרי )משנת

dizekln jilnie dizerxk `xaic `nlra .`ax diny ycwzie lcbzi
.on` exn`e aixw onfae `lbra l`xyi zia lkc iigae oekineiae oekiiga

.`inlr inlrle mlrl jxan `ax diny `di
diny lldzie dlrzie xcdzie `ypzie mnexzie x`tzie gazyie jxazie
oxin`c `zngpe `zgayez `zxiy `zkxia lk on `lirl .`ed jixa `ycewc
.on` exn`e `nlra
.on` exn`e `inyic oedea` mcw l`xyi lkc oedzerae oedzelv lawzz
.on` exn`e l`xyi lk lre epilr miaeh miige `iny on `ax `nly `di
exn`e l`xyi lk lre epilr mely dyri eingxa `ed einexna mely dyer
.on`
(1200 רמב" )משנת

gnvie dizekln jilnie dizerxk `xac `nlra .`ax diny ycwzie lcbzi
l`xyi zia lkc oediigae oekineiae oekiiga .dinr wextie .digiyn axwie dipwxet
.on` exn`e aixw onfae `lbra
'eke jxazi
.`inlr inlrle mlrl jxan `ax diny `di
mcw l`xyi zia lkc oedzerae oedzelve oedzera carzze oedzelv lawzz
lre `plre oekilr `inyn `pwxete `zriiqe `ax `nly `di .`inyac oedea`
.on` exn`e l`xyic oeldw
. ראה להל,תרגו

.לפי עדות,'להל יוצג 'קדיש על כל חלקיו
.קדיש זה לא נאמר בשו מקרה ומקו והוא מוצג רק לש לימוד
.  הנאמרי כהלכת,לפי עדות,בהמש יוצגו סוגי ונוסחי הקדיש

'נספח ב

''קדיש על כל חלקיו

ספרדי ועדות המזרח

ixar mebxz

zinx`

ycwzie lcbzi

ycwzie lcbzi
`xa ic `nlra on` `ax diny
gnvie
dizekln
jilnie
dizerxk
oekiiga on` .digiyn axwie dpwxet
`lbra l`xyi zia lkc iigae oekineiae
on` exn`e aixw onfae

xy` mlera on` ,lecbd eny
,ezekln jilnie ,epevxk `xa
egiyn axwie ezreyi ginvie
zia lk iigae mkiniae mkiiga
aexw onfae dxdna l`xyi
on` exn`e
mlerl jxean lecbd eny idi
.minler inlerle
mnexzie x`tzie gazyie jxazi
lldzie dlrzie xcdzie `ypzie
,`ed jexa yecwd ly eny
zexiyd zekxad lkn dlrnl
zexen`d ,zengpde zegayzd
on` exn`e mlera
lre minkgd lre l`xyi lr
icinlz lk lre mdicinlz
dxeza
miwqery
mdicinlz
dfd mewna xy` dyecwd
epl idi .mewne mewn lka xy`e
,mingxe cqge og mkle mdle
exn`e ux`e miny oec` iptln
.on`
mr epizeywae epizelitz lawzz
zia lk ly mzywae mzlitz
minyay epia` iptl l`xyi
on` exn`e ux`ae
miig ,minyd on ax mely idi
dlvde dngpe dreyie raeye
dxtke dgilqe dle`be d`etxe
enr lkle epl dlvde gexe
.on` exn`e l`xyi

inlrle mlrl jxan `ax diny `di
`inlr
mnexzie
x`tzie
gazyie
jxazi
lldzie dlrzie xcdzie `ypzie
`lirl on` .`ed jixa `ycewc diny
`zgayz `zxiy `zkxa lk on
on` exn`e `nlra oxin`c `zngpe
oedicinlz lre opax lre l`xyi lr
oiwqrc oedicinlz icinlz lk lre
oicd `xz`a ic `zyicw `zixe`a
oedle `pl `di.xz`e xz` lka ice
ix`n mcw on ingxe `cqge `pg oekle
.on` exn`e `rx`e `iny
oedzelv mr `pzerae `pzelv lawzz
`pea` mcw l`xyi zia lkc oedzerae
.on` exn`e `rx`e `inyac
miig .`iny on `ax `nly `di
d`etxe `afiye dngpe dreyie raye
epl dlvde gexe ,dxtke dgilqe dle`be
on` exn`e ,l`xyi enr lkle

enr lk lre epilr mely dyri eingxa `ed einexna mely dyer
.on` exn`e l`xyi
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''קדיש על כל חלקיו

אשכנזי

ixar mebxz
ycwzie lcbzi

zinx`
ycwzie lcbzi

xy` mlera on` ,lecbd eny
,ezekln jilnie ,epevxk `xa
,egiyn axwie ,ezreyi ginvie
zia lk iigae mkiniae mkiiga
aexw onfae dxdna l`xyi
.on` exn`e
mlerl jxean lecbd eny idi
.minler inlerle

`xa ic `nlra on` `ax diny
dpwxet gnvie) dizekln jilnie dizerxk
oekineiae oekiiga on` .(digiyn axwie
onfae `lbra l`xyi zia lkc iigae
on` exn`e aixw

inlrle mlrl jxan `ax diny `di
`inlr
jxazi `ypzie mnexzie x`tzie gazyie jxazi
mnexzie diny
lldzie
dlrzie
xcdzie
dlrzie
`lirl on` .`ed jixa `ycewc

x`tzie
gazyie
xcdzie
`ypzie
ly eny lldzie
on`
,`ed
jexa
yecwd
`lirl" mixne` mi`xepd minid zelitza)
zexiyd zekxad lkn dlrnl
,`zxiye `zkxa lk on ("`lirle
zexn`pd ,zengpde zegayzd
.on` exn`e mlera `nlra oxin`c `zngpe `zgayz

on` exn`e
lre oedicinlz lre opax lre l`xyi lr
o`n lk lre oedicinlz icinlz lk
`yicw `xz`a ic ,`zixe`a oiwqrc
oekle oedl `di.xz`e xz` lka ice oicd
iige ,ingxe `cqge `pg ,`ax `nly
mcw on `pwxete igiex ipefne ikix`
.on` exn`e ,`inya ic oedea`

lre minkgd lre l`xyi lr
icinlz lk lre mdicinlz
in
lk
lre
mdicinlz
mewna xy` dxeza miwqery
mewn lka xy`e dfd yecwd
mely mkle mdl idi .mewne
miige ,mingxe cqge og ,ax
dreyie migexn zepefne mikex`
exn`e minay mdia` iptln
.on`
mzywae mzelitz lawzz zia lkc oedzerae oedzelv lawzz
iptl l`xyi zia lk ly exn`e ,`inya ic oedea` mcw l`xyi
.on` exn`e minyay mdia`

.on`
miige ,minyd on ax mely idi miaeh miige `iny on `ax `nly `di
l`xyi lk lre eplr miaeh
on` exn`e l`xyi lk lre epilr
.on` exn`e

exn`e l`xyi lk lre epilr mely dyri `ed ,einexna mely dyer
.on`
."יש המדלגי על המילי "ויצמח פורקנה ויקרב משיחיה
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''קדיש על כל חלקיו
ixar mebxz
ycwzie lcbzi

z` ycgl cizry lecbd eny
riyedle miznd z` zeigdle mlerd
milyexi xird z` zepale miigd z`
xewrle yecwd lkidd z` zepale
z` aiydle ux`d on dxf dcear
deifa
dnewnl
minyd
zcear
ginvie ezekln jilnie .dcegiae
.enr riyeie egiyn axwie ezreyi
l`xyi zia lk iigae mkiniae mkiiga
.on` exn`e aexw onfae dxdna
mlerl jxean lecbd eny idi
.minler inlerle
mnexzie x`tzie gazyie jxazi
yecwd ly eny lldzie dlrzie
lkn dlrnle dlrnl ,`ed jexa
zegayzd
zexiyd
zekxad
exn`e mlera zexen`d ,zengpde
on`
lre minkgd lre l`xyi lr
icinlz
lk
lre
mdicinlz
xy` dxeza miwqery mdicinlz
.mewne mewn lka xy`e dfd mewna
iptln ,mingxe cqge og eple mdl idi
on` exn`e ux`e miny epia`
mkzywa dyrze mkzlitz lawzz
zia lk ly mzywae mzlitze
minyay epia` iptl l`xyi
dxfre minyd on ax mely idi
cqge oge dreyie gexe dreyie
ly zelidwd lk lre mkilr mingxe
exn`e melyle miigl l`xyi zia lk
on`

תימני  תיכלאל

˙ÈÓ¯‡
˘„˜˙ÈÂ Ï„‚˙È

‡ÓÏÚ ‡˙„ÁÏ „È˙Ú„ ÔÓ‡ ‡·¯ ‰ÈÓ˘
È·ÓÏÂ ‡ÈÈÁ ˜¯ÙÓÏÂ ‡È˙ÈÓ ‰‡Á‡ÏÂ
‡˘È„˜ ‡ÏÎÈ‰ ‡ÏÏÎ˘ÏÂ ÌÏ˘Â¯È ‡˙¯˜
‡Ú¯‡ ÔÓ ‰‡¯ÎÂ ‡ÁÏÂÙ ¯˜ÚÓÏÂ
‰È¯˙‡Ï ‰ÈÓ˘ È„ ‡ÁÏÂÙ ‡·˙‡ÏÂ
ÍÂÏÓÈÂ .‰È¯˜È·Â ‰ÈÂÈÊ· ‰È¯„‰·
·¯˜ÈÂ
‰È˜¯ÂÙ ÁÓˆÈÂ ‰È˙ÂÎÏÓ
ÔÂÎÈÈÁ· .‰ÈÓÚ ˜Â¯ÙÈÂ ‰ÈÁÈ˘Ó
Ï‡¯˘È ˙È· ÏÎ„ ÔÂ‰ÈÈÁ·Â ÔÂÎÈÓÂÈ·Â
.ÔÓ‡ Â¯Ó‡Â ·È¯˜ ÔÓÊ·Â ‡Ï‚Ú·
ÈÓÏÚÏÂ ÌÏÚÏ Í¯·Ó ‡·¯ ‰ÈÓ˘ ‡‰È
.‡ÈÓÏÚ
ÌÓÂ¯˙ÈÂ ¯‡Ù˙ÈÂ Á·˙˘ÈÂ ÔÓ‡ Í¯·˙È
‰ÈÓ˘ ‡˘˙ÈÂ ÏÏ‰˙ÈÂ ¯„‰˙ÈÂ ‰ÏÚ˙ÈÂ
‡ÏÈÚÏ ‡ÏÈÚÏ ÔÓ‡ .‡Â‰ ÍÈ¯· ‡˘„Â˜„
‡˙Á·˘˙Â ‡˙¯È˘ ‡˙Î¯· ÏÎÓ
ÔÓ‡ Â¯Ó‡Â ‡ÓÏÚ· Ô¯ÈÓ‡„ ‡˙ÓÁÂ
ÔÂ‰È„ÈÓÏ˙ ÏÚÂ Ô·¯ ÏÚÂ Ï‡¯˘È ÏÚ
ÔÈ˜ÒÚ„ ÔÂ‰È„ÈÓÏ˙ È„ÈÓÏ˙ ÏÎ ÏÚÂ
ÏÎ· È„Â ÔÈ„‰ ‡¯˙‡· È„ ‡˙È¯Â‡·
‡„ÒÁÂ ‡Á ‡ÏÂ ÔÂ‰Ï ‡‰È.¯˙‡Â ¯˙‡
Â¯Ó‡Â ‡ÈÓ˘Ó„ ‡Â·‡ Ì„˜ ÔÓ ÈÓÁ¯Â
ÔÓ‡
ÔÂÎ˙ÂÚ· „È·Ú˙˙Â ÔÂÎ˙ÂÏˆ Ï·˜˙˙
Ï‡¯˘È ˙È· ÏÎ„ ÔÂ‰˙ÂÚ·Â ÔÂ‰˙ÂÏˆÂ
.‡ÈÓ˘·„ ‡Â·‡ Ì„˜
‡˙ÚÈÒÂ ‡ÈÓ˘ ÔÓ ‡·¯ ‡ÓÏ˘ ‡‰È
ÈÓÁ¯Â ‡„ÒÁÂ ‡ÁÂ ‡ÁÂÂ¯Â ‡˜¯ÂÙÂ
˙È· ÏÎ„ ÔÂÏ‰˜ ÏÎ ÏÚÂ ‡ÏÚÂ ÔÂÎÈÏÚ
ÔÓ‡ Â¯Ó‡Â ÌÂÏ˘ÏÂ ÌÈÈÁÏ Ï‡¯˘È

Ï‡¯˘È ÏÎ ÏÚÂ ÂÈÏÚ ÌÂÏ˘ ‰˘ÚÈ ÂÈ„ÒÁÂ ÂÈÓÁ¯· ‡Â‰ ÂÈÓÂ¯Ó· ÌÂÏ˘ ‰˘ÂÚ
.ÔÓ‡Â ÔÓ‡ .·Â¯˜· ÂÓÈ·Â ÂÈÈÁ· ÌÏ˘Â¯È ˙‡ ÂÈÓÁ¯· ‰·ÈÂ ÔÂÈˆ· ÂÓÁÈÂ

'נספח ב

'קדיש 'יהא שלמא

ספרדי ועדות המזרח

ixar mebxz

zinx`

ycwzie lcbzi

ycwzie lcbzi

`xa xy` mlera ,lecbd eny
ginvie ,ezekln jilnie ,epevxk
mkiiga egiyn axwie ezreyi
l`xyi zia lk iigae mkiniae
on` exn`e aexw onfae dxdna

`xa ic `nlra on` `ax diny
gnvie dizekln jilnie dizerxk
oekiiga on` .digiyn axwie dpwxet
l`xyi zia lkc iigae oekineiae
on` exn`e aixw onfae `lbra
mlrl jxan `ax diny `di
`inlr inlrle
mnexzie x`tzie gazyie jxazi
lldzie dlrzie xcdzie `ypzie
on` .`ed jixa `ycewc diny
`zxiy `zkxa lk on `lirl
`nlra oxin`c `zngpe `zgayz
on` exn`e

mlerl jxean lecbd eny idi
.minler inlerle
mnexzie x`tzie gazyie jxazi
lldzie dlrzie xcdzie `ypzie
,`ed jexa yecwd
ly eny
zexiyd zekxad lkn dlrnl
zexen`d ,zengpde zegayzd
on` exn`e mlera

miig `iny on `ax `nly `di
dngpe dreyie raeye miig `afiye
dngpe
dreyie
raye
dgilqe dle`be d`etxe dlvde
gexe dxtke dgilqe dle`be d`etxe
enr lkle epl dlvde gexe dxtke
.on` exn`e l`xyi exn`e l`xyi enr lkle epl dlvde
on`
lk lre epilr mely dyri eingxa `ed einexna mely dyer
.on` exn`e l`xyi enr
,minyd on ax

mely idi

'נספח ב

קדיש יתו

אשכנזי

ixar mebxz

zinx`

ycwzie lcbzi

ycwzie lcbzi

`xa xy` mlera ,lecbd eny
ginvie ,ezekln jilnie ,epevxk
mkiiga egiyn axwie ,ezreyi
l`xyi zia lk iigae mkiniae
.on` exn`e aexw onfae dxdna

`xa ic `nlra on` `ax diny
gnvie) dizekln jilnie dizerxk
oekiiga on` .(digiyn axwie dpwxet
l`xyi zia lkc iigae oekineiae
on` exn`e aixw onfae `lbra
mlrl jxan `ax diny `di
`inlr inlrle
mnexzie x`tzie gazyie jxazi
lldzie dlrzie xcdzie `ypzie
on` .`ed jixa `ycewc diny
,`zxiye `zkxa lk on `lirl
`nlra oxin`c `zngpe `zgayz
on` exn`e

mlerl jxean lecbd eny idi
.minler inlerle
mnexzie x`tzie gazyie jxazi
lldzie dlrzie xcdzie `ypzie
,`ed jexa yecwd
ly eny
zexiyd zekxad lkn dlrnl
zexen`d ,zengpde zegayzd
.on` exn`e mlera

miige ,minyd on ax mely idi
l`xyi lk lre eplr miaeh
.on` exn`e

miige `iny on `ax `nly `di
exn`e l`xyi lk lre epilr miaeh
on` 'eke `ax `nly `di on`
l`xyi lk lre epilr mely dyri `ed ,einexna mely dyer
.on` exn`e
."יש המדלגי על המילי " ויצמח פורקנה ויקרב משיחיה

'קדיש 'על ישראל

'נספח ב
ספרדי ועדות המזרח

ycwzie lcbzi
dizekln jilnie dizerxk `xa ic `nlra on` `ax diny
lkc iigae oekineiae oekiiga on` .digiyn axwie dpwxet gnvie
on` exn`e aixw onfae `lbra l`xyi zia
`inlr inlrle mlrl jxan `ax diny `di
dlrzie xcdzie `ypzie mnexzie x`tzie gazyie jxazi
`zkxa lk on `lirl on` .`ed jixa `ycewc diny lldzie
on` exn`e `nlra oxin`c `zngpe `zgayz `zxiy
icinlz lk lre oedicinlz lre opax lre l`xyi lr
lka ice oicd `xz`a ic `zyicw `zixe`a oiwqrc oedicinlz
mcw on ingxe `cqge `pg oekle oedle `pl `di.xz`e xz`
on` exn`e `rx`e `iny ix`n
on` 'eke `ax `nly `di
on` 'eke einexna mely dyer

קדיש דרבנ

אשכנזי

ycwzie lcbzi

dizekln jilnie dizerxk `xa ic `nlra on` `ax diny
lkc iigae oekineiae oekiiga on` .(digiyn axwie dpwxet gnvie)
on` exn`e aixw onfae `lbra l`xyi zia
`inlr inlrle mlrl jxan `ax diny `di
dlrzie xcdzie `ypzie mnexzie x`tzie gazyie jxazi
`zkxa lk on `lirl on` .`ed jixa `ycewc diny lldzie
on` exn`e `nlra oxin`c `zngpe `zgayz ,`zxiye
icinlz lk lre oedicinlz lre opax lre l`xyi lr
`yicw `xz`a ic `zixe`a oiwqrc o`n lk lre oedicinlz
`pg ,`ax `nly oekle oedl `di.xz`e xz` lka ice oicd
ic oedea` mcw on `pwxete igiex ipefne ikix` iige ,ingxe `cqge
.on` exn`e ,`inya
on` 'eke `ax `nly `di
on` 'eke einexna mely dyer

'נספח ב

קדיש תתקבל

ספרדי ועדות המזרח

dizerxk `xa ic `nlra on` `ax diny ycwzie lcbzi
oekiiga on` .digiyn axwie dpwxet gnvie dizekln jilnie
on` exn`e aixw onfae `lbra l`xyi zia lkc iigae oekineiae
`inlr inlrle mlrl jxan `ax diny `di
dlrzie xcdzie `ypzie mnexzie x`tzie gazyie jxazi
`zkxa lk on `lirl on` .`ed jixa `ycewc diny lldzie
on` exn`e `nlra oxin`c `zngpe `zgayz `zxiy

l`xyi zia lkc oedzerae oedzelv mr `pzerae `pzelv lawzz
.on` exn`e `rx`e `inyac `pea` mcw
`afiye dngpe dreyie raye miig .`iny on `ax `nly `di
,l`xyi enr lkle epl dlvde gexe ,dxtke dgilqe dle`be d`etxe
on` exn`e
enr lk lre epilr mely dyri eingxa `ed einexna mely dyer
.on` exn`e l`xyi

קדיש של

אשכנזי

dizerxk `xa ic `nlra .on` `ax diny ycwzie lcbzi
oekineiae oekiiga on` .digiyn axwie (dpwxet gnvie) dizekln jilnie
on` exn`e aixw onfae `lbra l`xyi zia lkc iigae

`inlr inlrle mlrl jxan `ax diny `di
dlrzie xcdzie `ypzie mnexzie x`tzie gazyie jxazi
`zkxa lk on `lirl on` .`ed jixa `ycewc diny lldzie
on` exn`e `nlra oxin`c `zngpe `zgayz `zxiy
ic oedea` mcw l`xyi zia lkc oedzerae oedzelv lawzz
.on` exn`e ,`inya

l`xyi

lk lre epilr miaeh miige `iny on `ax `nly `di
.on` exn`e
l`xyi lk lre epilr mely dyri `ed einexna mely dyer
on` exn`e

˘È„˜

'נספח ב

exzrze eprz

ספרדי ועדות המזרח ותימני

,"בתפילות הימי הנוראי ובסליחות מוסיפי בקדיש את הפיסקה "תענו ותעתרו
 כמצוי,"הנאמרת אחרי "דאמיר בעלמא ואמרו אמ" ולפני "תתקבל צלותנא
. במחזורי

rnyz .mkzwrv laewz .minyd on mingxa exzrze eprz
epl epidl` 'd gztie .mkzxizr lew dprie .oevxa mkzlitz
dad` ixry.dxe` ixry mdy mewn lka epig` l`xyi lkle
ixry .dle`b ixry .eycwn zia ixry .dkxa ixry .deg`e
ixry .xcde ced ixry.lkyde drc ixry.dvic ixry.dlib
.zeikf ixry .zewize ixry .aeh cre ixry .dgexde dglvd
ixry .cqge og ixry .dnkg ixry .decg ixry .zefixf ixry
ixry .dkxal xhne lh ixry .dxdh ixry .miaeh miig
cenl ixry .ceak ixry .dlklk ixry .dxtk ixry .dreyi
ixry .dlign ixry .oefn ixry .aeh al ixry .dnyl dxez
ixry .dgilq ixry .ezxez zeceq ixry .zenirp ixry .dngp
.daeh dqpxt ixry .diaxe dixt ixry .zect ixry .dxfr
leaw ixry .zeinnew ixry .dldv ixry .dwcv ixry
ixry .dnly d`etx ixry .zeielb ueaw ixry .zelitz
ixry .dely ixry .mely ixry .oevx ixry .mingx
mkkezn xiqie .daeyz ixry.dreyz xry .dlitz ixry.dxez
idl` 'd" :aezky `xwn mka miewie.zexgze d`pye d`pw
xac xy`k mkz` jxaie minrt sl` mkk mkilr sqi mkizea`
.on` xn`pe oevx idi oke.miaeh miig xtqa l`d mkazkie ."mkl
e`xap dpia ixry miyng":l"fg exn` mdilry,mixry miying exkfp
"midl`n hrn edxqgze" :xn`py ,cg` xqg dynl epzip oleke,mlera
dyny zexnl .(.`.gl mixcp .a .`k dpyd y`x :zezkqn .e.g milidz)
d`x ) .biyd `l ezzin` lr jxazi 'd zrici,zepeilrd zebydd axin biyd
.(mixcpa o"xd yext
.el` mixrya dlawd inkg zeyxc c`n ewnre eax

'נספח ב

קדיש תתקבל

תימני  תיכלאל

˘„˜˙ÈÂ Ï„‚˙È

‰È˜¯ÂÙ ÁÓˆÈÂ ‰È˙ÂÎÏÓ ÍÂÏÓÈÂ ‰È˙ÂÚ¯Î ‡¯· È„ ‡ÓÏÚ· ÔÓ‡ ‡·¯ ‰ÈÓ˘
Ï‡¯˘È ˙È· ÏÎ„ ÔÂ‰ÈÈÁ·Â ÔÂÎÈÓÂÈ·Â ÔÂÎÈÈÁ· .‰ÈÓÚ ˜Â¯ÙÈÂ .‰ÈÁÈ˘Ó ·¯˜ÈÂ
.ÔÓ‡ Â¯Ó‡Â ·È¯˜ ÔÓÊ·Â ‡Ï‚Ú·
.‡ÈÓÏÚ ÈÓÏÚÏÂ ÌÏÚÏ Í¯·Ó ‡·¯ ‰ÈÓ˘ ‡‰È ÔÓ‡
‡˘˙ÈÂ ÏÏ‰˙ÈÂ ¯„‰˙ÈÂ ‰ÏÚ˙ÈÂ ÌÓÂ¯˙ÈÂ ¯‡Ù˙ÈÂ Á·˙˘ÈÂ ÔÓ‡ Í¯·˙È
‡˙Á·˘˙Â ‡˙¯È˘ ‡˙Î¯· ÏÎÓ ‡ÏÈÚÏ ‡ÏÈÚÏ ÔÓ‡ .‡Â‰ ÍÈ¯· ‡˘„Â˜„ ‰ÈÓ˘
ÔÓ‡ Â¯Ó‡Â ‡ÓÏÚ· Ô¯ÈÓ‡„ ‡˙ÓÁÂ
Ì„˜ Ï‡¯˘È ˙È· ÏÎ„ ÔÂ‰˙ÂÚ·Â ÔÂ‰˙ÂÏˆÂ ÔÂÎ˙ÂÚ· „È·Ú˙˙Â ÔÂÎ˙ÂÏˆ Ï·˜˙˙
.‡ÈÓ˘·„ ‡Â·‡
ÈÓÁ¯Â ‡„ÒÁÂ ‡ÁÂ ‡ÁÂÂ¯Â ‡˜¯ÂÙÂ ‡˙ÚÈÒÂ ‡ÈÓ˘ ÔÓ ‡·¯ ‡ÓÏ˘ ‡‰È
.ÔÓ‡ Â¯Ó‡Â ÌÂÏ˘ÏÂ ÌÈÈÁÏ Ï‡¯˘È ˙È· ÏÎ„ ÔÂÏ‰˜ ÏÎ ÏÚÂ ‡ÏÚÂ ÔÂÎÈÏÚ
Ï‡¯˘È ÏÎ ÏÚÂ ÂÈÏÚ ÌÂÏ˘ ‰˘ÚÈ ÂÈ„ÒÁÂ ÂÈÓÁ¯· ‡Â‰ ÂÈÓÂ¯Ó· ÌÂÏ˘ ‰˘ÂÚ
ÔÓ‡Â ÔÓ‡ .·Â¯˜· ÂÓÈ·Â ÂÈÈÁ· ÌÏ˘Â¯È ˙‡ ÂÈÓÁ¯· ‰·ÈÂ ÔÂÈˆ· ÂÓÁÈÂ

חצי קדיש

כל העדות

dizerxk `xa ic `nlra .on` `ax diny ycwzie lcbzi
oekineiae oekiiga on` .digiyn axwie (dpwxet gnvie) dizekln jilnie
on` exn`e aixw onfae `lbra l`xyi zia lkc iigae

`inlr inlrle mlrl jxan `ax diny `di
dlrzie xcdzie `ypzie mnexzie x`tzie gazyie jxazi
`zkxa lk on `lirl on` .`ed jixa `ycewc diny lldzie
on` exn`e `nlra oxin`c `zngpe `zgayz `zxiy

'נספח ב

קדיש הגדול )דהוא עתיד( לאחר קבורת המת

ixar mebxz
ycwzie lcbzi

ספרדי ועדות המזרח

zinx`
ycwzie lcbzi

cizr `edy lecbd eny `zcgl cizr `edc on` `ax diny
zeigdle mlerd z` ycgl
`llkyle `izn d`ig`le `nlr
lkidd z` zepale miznd z`
zepale miigd z` riyedle `zxw `panle `iig wxtnle `lkid
xewrle milyexi xird z` d`xkep `pglet xwrnle mlyexic
aiydle ux`d on dxf dcear `xiwi
`pglet `az`le `rx`n
dxwid minyd zcear z`
on` dixwie dieife dixcdl `inyc
on` dcegiae deifa dnewnl
zia lkc iigae oekineiae oekiiga
zia lk iigae mkiniae mkiiga
aexw onfae dxdna l`xyi exn`e aixw onfae `lbra l`xyi
.on` exn`e
.on`
mlerl jxean lecbd eny idi
.minler inlerle
x`tzie
gazyie
jxazi
xcdzie
`ypzie
mnexzie
ly eny lldzie dlrzie
dlrnl ,`ed jexa yecwd
zexiyd
zekxad
lkn
zexen`d ,zengpde zegayzd
on` exn`e mlera
dtibne
arxe
axg
dlkz
mkne epilrn xiqi mirx miwifne
on` exn`e l`xyi enr lrne

inlrle mlrl jxan `ax diny `di
.`inlr
mnexzie x`tzie gazyie jxazi
lldzie dlrzie xcdzie `ypzie
on`
.`ed jixa `ycewc diny
`zxiy `zkxa lk on `lirl
`nlra oxin`c `zngpe `zgayz
on` exn`e
oirxne `pzene `ptke `axg ilkzz
dinr lrne oekpne `ppn icri oiyia
on` exn`e l`xyi

.`iny on `ax `nly `di raye miig .`iny on `ax `nly `di
dngpe dreyie raye miig dle`be d`etxe `afiye dngpe dreyie
dgilqe dle`be d`etxe `afiye
lkle epl dlvde gexe ,dxtke dgilqe
lkle epl dlvde gexe ,dxtke
on` exn`e ,l`xyi enr
on` exn`e ,l`xyi enr

enr lk lre epilr mely dyri eingxa `ed einexna mely dyer
.on` exn`e l`xyi

'נספח ב

קדיש הגדול )דהוא עתיד( בסיו מסכת בתלמוד
ולאחר קבורת המת

אשכנזי

ixar mebxz
ycwzie lcbzi

zinx`
ycwzie lcbzi

`edy mlera lecbd eny
z` zeigdle ycgl cizr
minler iigl mzelrdle miznd
milyexi xird z` zepale
xewrle,da lkidd z` llkyle
aiydleux`d on dxf dcear
dnewnl minyd zcear z`
jexa yecwd z` jilndle
on` ecegiae ezeklna `ed
zia lk iigae mkiniae mkiiga
aexw onfae dxdna l`xyi
.on` exn`e

cizr `edc `nlra on` `ax diny
`wq`le `izn `ig`le `zcgz`l
,mlyexic `zxw ipanle ,`nlr iigl
xwrnle ,deba `lkid `llkyle
`az`le,`rx`n
d`xkep
`pglet
jilnie
`xz`l
`inyc
`pglet
dixwie dizeklna `ed jixa `ycew
zia lkc iigae oekineiae oekiiga on`
exn`e aixw onfae `lbra l`xyi

.on`

mlerl jxean lecbd eny idi
.minler inlerle

inlrle mlrl jxan `ax diny `di
.`inlr
x`tzie
gazyie
jxazi mnexzie
x`tzie gazyie jxazi
xcdzie
`ypzie
mnexzie
lldzie dlrzie xcdzie `ypzie
ly eny lldzie dlrzie
.`ed jixa `ycewc diny
dlrnl ,`ed jexa yecwd on`
`zkxa lk on `lirl
zexiyd
zekxad
lkn ,`zxiye
zexen`d ,zengpde zegayzd `nlra oxin`c `zngpe `zgayz
on` exn`e mlera
on` exn`e
miige ,minyd on ax mely idi miige `iny on `ax `nly `di
l`xyi lk lre eplr miaeh
exn`e l`xyi lk lre epilr miaeh
.on` exn`e
on`
l`xyi lk lre epilr mely dyri `ed einexna mely dyer
on` exn`e

.קדיש זה מודפס בסיו כל מסכת בתלמוד
 כמפורט,בנוסח תימני נאמר קדיש זה במהל התפילה לאחר דברי תורה שבעל פה
.' על הבדלי הנוסח בי אשכנזי ותימני ראה לעיל 'קדיש על כל חלקיו. בסידורי

ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם דיין האמת

בלע המות לנצח ומחה ה' אלהים דמעה מעל כל פנים.
ח( .

)ישעיה כה.

˘È„˜

'נספח ב

dcb`
mc`a rbte jxca zexawd ziaa jldn didy `aiwr iaxa dyrn
lr mivew ly lecb `yn oerh dide mgtk xegye mexr didy cg`
dide ig `edy `aiwr iax eilr xeaqk .gp`zne geev dide ey`x
yi`d eze`l dn :el xn` .ecinrde `aiwr iax eilr xfb .qeqk ux
jk jl dyer jpec`e dz` car m` ?z`fk dyw dcear zeyrl
jilr mi`a mc` ipae dz` ipr m`e ,ecin jze` dct` ip`
ipakrz l` jnn dywaa :el xn` .jze` xiyrn ip` ,oitiwra
dne df dn :`aiwr iax el xn` .ilr mipennd ia efbxi `ny
.did zn yi`d eze`e ig `edy `aiwr iax eilr xeaqk ?jiyrn
:yi`d el xn` ?jl dnl mivr dz` zn m` :`aiwr iax el xn`
exfb ixage ip` o`kl ep`ayk .mivr aehgl ize` migley mei lka
mdyke .ixag z` oitxey mivr hwln ip`yk .dtixy oic epilr
.ize` mitxey mivr mihwln
?epnn z`ay mlera jzk`ln did dn !ipa :`aiwr iax el xn`
z` bxede mixiyrl mipt `yep iziide iziid qknd i`ab :el xn`
el xn` .`edd mlera iziyr `ly xeq` xac izgpd `le .miiprd
dfi` zeprxetl jilr mipennd mze`n zrny melk :`aiwr iax
`ny ipakrz l` jnn dywaa :yi`d xn` ?dpwz el yiy xac
`l` .dpwz el oi` yi`d eze`y ,zeprxetd ilra ilr efbxi
ilnli`y :il mixne` eidy .zeidl leki `ly xac mdn izrny
'd z` ekxa" :xne`e ldwa cner didy oa df iprl el did did
oixizn cin "jxean `ax diny `di" :eixg` miper mde "jxeand
gipdy `l` ,mlern oa el did `l yi` eze`e .zeprxetd on eze`
in ,xkf dcli m`e ,xkf dcli m` oircei oi`e zxaern ezy` z`
iax eilr laiw cin .mlera ade` yi` eze`l oi`y ? dxez ecnln
epcinrie dxez ecnll ick xkf oa el clep m` ytgl jlil `aiwr
xn` ?jzy` mye !`aiwr :el xn` ?jny dn:el xn` .xeaivd iptl
`aiwr iax xrhvp cin .`iwcel :el xn` ?jxir mye .`aipyey:el
!mepdiba eizenvr ewgyi :zeixad exn` .eilr l`ye jlde lecb xrv
!mlerd on dxkfe dny dgni :zeixad exn` .ezy` lr l`y

'נספח ב

˘È„˜

`l dlin zevna elit`e ,lxr `ed ixd :zeixad exn` epa lr l`y
.dxez cenll eaiyede `aiwr iax eln cin .ea ewqr
mei mirax` `aiwr iax eilr ayiy cr dxezd cnel did `le
:eiptl xn` ?dprzn dz` df lr :dxn`e lew za dzvi .ziprza
ecnle eal gztp cin !eze` izaxr jiptl `elde !mler ly epeax
z`ixwe oefnd zkxae ,dxez ecnle ezial ekiledy cr ,z"ia s"l`
mde !"jxeand 'd z` ekxa" :xn`e lltzde ecinrde .dlitze rny
exizd dry dze`a ."cre mlerl jxeand 'd jexa" :eixg` epr
melga raiwr iaxl yi`d eze` `ae .zeprxetd on yi`d eze`l
ocr oba jzrc gepzy `ed jexa yecwd iptln oevx idi :xn`e
'd":xn`e `aiwr iax gzt cin .mepdib ly dpicn ize` zgpdy
. (.ai .dlw milidz) !"xce xcl jxkf 'd ,mlerl jny

oi`y mc` zay i`vena daizd iptl xearl ebdp ok lre
.yicw e` ekxa xnel m` e` a`
מקורות האגדה

 הצגנו  בתוספת מעט שינויי לפי המקורות האחרי.האגדה מצויה במקורות דלהל בשינויי נוסח
(שהיה מתלמידי1,100  שנער ע"י רבי שמחה מהעיר ויטרי שבצרפת )בשנת,בעיקר לפי מחזור ויטרי
איסור,  אישות, במחזור כלולי נוסחי והלכות תפילה בנוס להלכות בנושאי שוני שבת.רש"י
 בהלכות אבל שבמחזור זה. במחזור זה מופיעה לראשונה הזיקה בי האגדה הזו לבי קדיש אבלי.והיתר
.נקבע שיש לומר קדיש לאחר הקבורה

: מקורות נוספי

.מסכת כלה רבתי פרק ב  ללא איזכור קדיש  ש מיוחסת האגדה לרב יוחנ ב זכאי
: ביניה, בשינויי רבי מאד, ללא איזכור קדיש." מאמר "המת בלי בני,זוהר חדש על מגילת רות

xi`yd `ly eiptl dcezdy ryx icedi melga d`x d`xinf iax
miryxd" ik eny dn rci `l ryxd.dyr `ly mi`hge zerx
,dlitz ,`xwn ecnl mkgd."mdizeny mixkef mpi` mepdibay
`xwpe mkgzpy cr dcb`e dkld ,cenlze dpyn ,rny z`ixw
.ilewtd megp eny
.( הלכות שבת סימ נ1,200 ספר אור זרוע מאת רבי יצחק ב משה )משנת
. כלל א. נר א.( חלק ב1,300 ספר מנורת המאור מאת רבי יצחק אבוהב )משנת
.סדר אליהו זוטא פרקי דר אר פרק יז
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משל ונמשל

נספח ב'

כל פרט באגדה זו לנוסחאותיה משל הוא ,מסר של מוסר הוא .כ דרכה של האגדה,
מדברת היא בלשו בני אד כדי לסבר את האוז ולהשמיעה את שהיא יכולה
לשמוע ולהראות לעי הקורא מה שהיא מסוגלת לראות .אבל באמת אי הדברי
כפשוט  .עניני משלי אלו עמוקי ה מאד מאד וקצרה בינתנו לרדת לעומק
מחשבותיה של רבותינו הקדושי  .נדלה טיפה מהי ונעיז לדרוש במסרי בזיקה
למות ולחיי .

בזיקה למות

רבי עקיבא מגדולי חכמי ישראל שהיה המנהיג הרוחני של מרד בר כוכבא
ובמהלכו נהרג על קידוש הש  רואה בעיני רוחו צל רפאי של יהודי רשע מרושע
שמעשיו היו כה מושחתי עד שהבריות אינ חדלות מלקללו .צל הרפאי מסמל
את אימת המות ממנה חרד כל ב תמותה .כ מוסברת בהגות דורנו בעית המות
וכשלו האד להמלט מאימתה" :יראת המות היא מחלת האד הכללית ,הבאה
מחמת החטא .החטא יצר את המות ...השיקוע בעפר החמריות ,וההתלהבות
הנפשית בכל ערכיה ,הוא רק מגדיל את המות וכל מה שיתאמ האד שלא
להתירא מפניו לא יועיל לו כלו  ,מפני שהוא משקיע את כל הויתו בתוכני כאלו
המות מוכרח להיות
שהמות שולט בה  ...באי לחיי מטרה
)(1

מאוי,המלחמה נגדו לשוא היא") 2א.(.
האגדה מציגה עימות בי שני עקיבא )לפי אחד הנוסחי ,ש הרשע  עקיבא ( ,הרשע 

הרואה במות את האי ,את החדלו  לבי רבי עקיבא הצדיק היודע שנשמה היא בת
חורי ובת אלמות וחולפת על פני הגו,השוכ בשאול ,ויכולה להגיע לעול שכולו
טוב.
)(3
כיו שאי חטא בלי עונש והמות אינו פוטר מעונש למי שלא חזר בתשובה בחייו,
לכ נידו הרשע בעול האמת בעונש כבד .מקובל לחשוב שלרשע אי עוד תקנה.
א רבי עקיבא הופ את השלילה למנו אמונה ומנסה לגמול חסד ע המת וע
החי ,ע עקיבא הרשע המת וע בנו הרשע החי.ובהגות דורנו":הצדיקי
הטהורי אינ קובלי על הרשעה אלא מוסיפי צדק ,אינ קובלי על על
הכפירה אלא מוסיפי אמונה ,אינ קובלי על הבערות אלא מוסיפי חכמה" 2).ב.(.
יודע הצדיק כי חסדי הבורא כה רבי שא לצל רפאי של רשע התקי תקנה והיא
למחוק את הרשעה .א בנו מקדש ש שמי  בהכריזו":יהא שמיה" יסלח ה'
לנשמת הרשע ,כי "יורש כרעיה דאבוה )רגלו של אביו( הוא (4).מכא קל וחומר
ליהודי/ה ירא/ת שמי שהשאירו בעול הזה צאצאי יראי ה' ההולכי בדרכי
אבות ומקדשי ש שמי בכל התנהגות כולל באמירת תפילת קדוש הש 
קדיש .שחינכו צאצאי שיעד בחיי ":לכלא הפשע ולהת חטאת ולכפר עו
ולהביא צדק עלמי "  (5).אז יאמר על הנפטר ,שגופו אינו חי עוד" ,מה זרעו בחיי 
א הוא בחיי " (6).באמירת קדיש אבלי מובאת האמונה בחיי שלאחר המות
)(7
ובתחית המתי .
וכבר רמזה הנבואה שיש פדות וגאולה לנפש החוטאת ג לאחר היפרדה מ הגו 
"מיד שאול אפד ממות אגאל ") (8ובפרק תהילי הנאמר בבית האבל" :א אלהי
יפדה נפשי מיד שאול (9)".ובהגות הפרשנית  "כל הפסולי מתגלגלי ויורדי לשאול
 ...ליורדי גיהנו איכא)יש( תקנתא" ) (10ובהלכה  "נהגו לידור צדקות ביו הכיפורי
בעד המתי )ומזכירי נשמותיה,דהמתי ג כ יש לה כפרה ביו הכיפורי(" (11) .וחכמי
הקבלה רמזו לפדות זאת והורו כי באמירת הקדיש ע"י הב יש לנשמה "תועלת
)(12
והוא  להכניסו לג עד ולהעלותו ממדרגה למדרגה".
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בזיקה לחיי
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תודעת ק כל בשר ואימת המות מאפשרי לאד מישראל להימלט מכשל חמור
ביותר  האלהת האד את עצמו ואת כל היקרי לו ואת כל החשובי בעיניו
ומסגידה לפולח האישיות .אמירת "יהא שמיה רבא מבור לעול" בכל כונת הלב
סוללת נתיבי אמונה ועוקרת נתיבי לאלילות וה  :גאוה ,יוהרה,עתק ,שח ורהב.
חכמת המדע הרבה והידע הטכנולוגי רב העצמה  שהינ נחלת העיד הנוכחי
יכול להביא את האד להחלטה":ונעשה לנו ש ") (13ואי די ואי דיי ואי מלכו
של עול מל על היקו ועל העול על ישראל ואיש הישר בעיניו יעשה (14).א
האמת היא שהמדע והטכנולוגיה אינ מאפשרי לאד שליטה בלתי מוגבלת על
הטבע ועל המצוי בו ואי ביכולת של בני אנוש לקבוע גורלו של אד בודד או
קבוצת בני אד  ,כי" :רבות מחשבות בלב איש" א רק "עצת ה' תקו ") .(15כ רעמה
הנבואה":אל תרבו תדברו גבהה גבהה יצא עתק מפיכ  ,כי אל דעות ה' ולו נתכנו
)(17
עלילות (16)".וכ גרסה החכמה" :גאות אד תשפלנו ,ושפל רוח יתמו כבוד".
"לפני שבר גאו ולפני כשלו גבה רוח" ) .(18ולכ המסקנות לכל גבר ואשה מישראל:
דביקות בצואה של אברה אבינו  "כי ידעתיו למע אשר יצוה את בניו ואת ביתו
אחריו ושמרו דר ה' לעשות צדקה ומשפט (19)",הליכה בדר הישרה כהדרכת
הנבואה  " הגיד ל אד מה טוב ומה ה' דורש ממ ,כי א עשות משפט ואהבת
חסד והצנע לכת ע אלהי") , (20ובחירה חפשית בחיי אמונה  "ראה נתתי לפני
את החיי ואת הטוב ואת המות ואת הרע .אשר אנכי מצו היו לאהבה את ה'
אלהי ללכת בדרכיו  ...ובחרת בחיי למע תחיה אתה וזרע").(21

מקורות

 .1המרד היה בשני 132עד .135
 .2רבי אברה יצחק הכה קוק ,הראי"ה ,חי  1935  1865בספריו :א .אורות הקודש כר ב.
"השחרור מיראת המות" עמוד שפא .ב .ערפילי טוהר.
".3מיתה ויו הכיפורי מכפרי ע התשובה" מסכת יומא פה .ב.
.4עירובי ע.ב .עיי ברש"י בקטע "כבעל חוב" במסכת כתובות צב.א .ש כתב" :ראוב כרעיה
דאבוה הוא" ומכא הפתג הנפו 'ברא כרעיה דאבוה הוא' )הב הוא רגלו של אביו(.
 .5דניאל ט .כד .6 .מסכת תענית ה.ב.7 .ראה נספח א 'קדיש הגדול' לאחר קבורת המת.
 .8הושע יג.יד .9 .תהילי מט .טז.10 .רש"י על יבמות יז .א .בקטע "קבא רבא.
 .11שלח ערו אורח חיי סימ תרכ"א .ו .ומכא מנהג אמירת "יזכור" בקהילות אשכנזי בחגי.
"אשכבה" בקהילות ספרדי ועדות המזרח.
.12האר"י הקדוש ב  "שער הכונות" 'עני הקדיש' .13 .בראשית יא .ד .14 .שופטי כא .כה.
 .15משלי יט .כא  .16שמואל א .א .ב.ג.17 .משלי כט .כג .18 .משלי טז .יח.
.19בראשית יח.יט.20 .מיכה ו .ח .21 .דברי ל .טו  .יט

'נספח ב

שלח ערו
חלק יורה דעה

˘È„˜

הלכות קדיש

 מנהג המנחמי ודי מת שאי לו מנחמי.שעו
 שאחר שנגמר סתימת הקבר מעפר, עכשיו נוהגי.ד
znd on eipt la`d jtdy xg`l e`

 ואומרי קדיש "דהוא עתיד,חולצי מנעל וסנדל ומרחיקי מעט מבית הקברות
 ומשליכי אחר גוו ורוחצי, " ואחר כ תולשי עפר ותולשי עשבי.לחדתא עלמא
. ידיה במי
:dbd
yicw m`e a` lr xnel ebdp ok lr .a` lr yicw xnel zeyxcna `vnpe
i`vena ziaxr lltzdle `iapa xihtdl ebdp oke .yceg xyr mipy `xza
,miaxa ycwne lltzn oadyke .mpdibl zenypd oixfegy onfd `edy,zezay
ig a`dy it lr s` m`d lr yicw xnel ebdpe .mpdibd on en`e eia` dcet
.en` lr yicw xn`i `ly epal zegnl ecia epi` ,oiicr
.m` e` a` zny meia zeprzdl devn
lhep xg`de oiyicw dyely oilhep oig` dyelyd-ixkp yi`e oig` dyely
mdilr mixne`y -en`e eia` ea zny mei mc`l ribn m`y :ebdpe .cg` yicw
mila` yi m`e .lltzn -dlitzd lk lltzdl rceiy ine .mlerl mezi yicw
jez .llk yicw el oi`e ,mincew md mla`l 'dray' jezy ebdp - mixg`
meid eze` ly miyicwd lk - 'miyely' xg`l .cg` yicw el yi - 'miyly'
la`d rny `ly it lr s` ,dxeawd mein 'miyely'e 'dray' oipene .ely md
.bdpnd xg` mikled - ef yicw oiprl xird ipan cg`k `ed ixkp m`e .cin
oi` m`e .miaexw x`ya `l la` ,cala m`e a` lr `l` ef yicwl mewn oi`e
cra m`e a` el oi`y in yicw eze` xne` -en`e eia` lr la` zqpkd ziaa
.l`xyi izn lk
mila` oi`yk mdiaexw lr yicw mixne` miaexw x`yy ebdpy zenewn yie
mixne`,mn`e mdia` lr mila` yi elit`y zenewn yie .mn`e mdia` lr
enk miyicw jk lk mixne` oi`y mdipia dxyt miyery `l` ,miaexw x`y
reaw bdpn `diy calae ,bdpnd xg` df lka miklede .m`e a` lr mila`d
lltzdl ebdp `l la` .aeh meie zaya elit` yicw mixne` mila`de .xira
rceiy in ,legd zenia la`.xaca xeqi` oi`y it lr s` ,aeh meie zaya
ine .miphwl `l` owzp `ly mezi yicwn liren xzeie ,lltzi - lltzdl
.'eke "oeivl `ae" "gvpnl" lltzi ,dltzd lk lltzdl rcei epi`y
eyri `ly ick ,miyceg xyr cg` wx dltze yicw mixne` oi`y ebdpe
o`k mila` eid m`e .yceg xyr mipy ryx htyn ik ,miryx mn`e mdia`
miyely lk zelitzde miyicwd mdl yi miipyd ,mixg` mila` jk xg` e`ae
..erny `ly it lr s` ,dxeawd mein mei
.yicw eilr mixne` eipa ,miakek icaer cia bxdpy xnenc :mixne` yi
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קדיש "דהוא עתיד לחדתא עלמא ".שהוא ) ה' יתבר( עתיד לחדש את העול  .קדיש זה נקרא
ג 'הקדיש הגדול' נאמר ג בסעודת מצוה לרגל סיו מסכת בתלמוד .ולפי מנהגי התימני בסידור
תיכלאל לאחר דברי תורה שבעל פה במהל התפילה .על סוגי הקדיש ראה בנספח א.
קדיש בתרא  קדיש הנאמר בסו התפילה ונקרא ג 'קדיש תתקבל'.
שלושה אחי ואיש נכרי  ...נוטלי שלושה קדישי  במהל הנהגת קדיש אבלי נקבע שרק
מתפלל אחד אומר 'קדיש' ,ובהתא נקבעו סדרי קדימויות ל'זכאי ' לאמירתו .בימינו מקובל כי כל
'החייבי ' ב'קדיש' )הביטוי השגור' :יש לו חיוב'( אומרי אותו יחד.
ואיש נכרי שאינו ממשפחת האבלי .
יו שמת בו אביו ואמו או אביו או אמו .יו זה מכונה 'יאהרצייט').יו השנה(
שיודע להתפלל כל התפילה היודע לעבור לפני התיבה כשליח ציבור.
שלא שמע האבל מיד על הפטירה.
וא נכרי הוא כאחד מבני העיר זכותו של אורח )'נכרי'( בבית הכנסת לאמירת קדיש הינה
בהתא למנהג.
לא נהגו להתפלל בשבת ויו טוב לעבור לפני התיבה כשליח ציבור.

הערה

בסימ,שהינו חלק מהלכות אבלות ,נכללו ארבעה סעיפי  ,א העתקנו רק חלק מסעי ד הכולל קדיש
אבלי .
הגה הוספות מנהגי אשכנז לשלח ערו ע"י רבי משה איסרליש הרמ"א ). (1572  1530
בלע המות לנצח ומחה ה' אלהי דמעה מעל כל פני )ישעיה כה .ח( .
יחיו מתי נבלתי יקומו הקיצו ורננו שוכני עפר )ישעיה כו .יט( .
ל לק ותנוח ותעמד לגרל לק הימי )דניאל יב .יג(.

