
הקדיש והקדמות לתפילה

המחויבים  אלו  בידי  מופקדת  והיא  הנפטרים  של  לזכרם  הנאמרת  המרכזית  התפילה  הוא  הקדיש 
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
יהודי-ישראלי

קדיש ישראלי
\\ שלום סמיד 

ם ָהָאָדם ַדל ׁשֵ ִיְתּגַ
ִזְכרֹוֵננּו ַרְך ּבְ יו ִיְתָבּ ה ּפַֹעל-ַחּיָ ִיְתַעּלֶ

יֵמי ֶחְלדֹו ַעל ְצרֹור ַמֲעָלָליו ּבִ
ִלימֹו. יק ְלַהׁשְ א ִהְסּפִ לֹּ ַעׂש ׁשֶ ְוַעל ַהּמַ

ְטוּו – ְוָנמֹוגּו ּנִ ַעל ַהֲחלֹומֹות ׁשֶ
ְוַעל ְסֻגּלֹות-ְיָקר ְוַאף ֻחְלׁשֹות-ֱאנֹוש

ַמן. ל ַהְזּ ַעד ַלּדֹק ָהַעְרִפִלי ׁשֶ גֹוזּו ִמּבַ ּנָ ׁשֶ

יו  ַיְזִהיר ֵזֶכר ָהָאָדם ְוֵהֵדי-ַחּיָ
נּו ִלּבֵ ֹזַהר ָהָרִקיע ּבְ כְּ

ֶמׁש ִיּנֹון. מֹו ִלְפֵני ׁשֶ ּוׁשְ
רֹון  כָּ י מּוָתר ָהָאָדם הּוא ַהּזִ כִּ

ַמן. ֵמֵעֶבר ִלְמִחיצֹות ַהּזְ
ה. מֹו ְיֻכּסֶ ֹחׁשְך ׁשְ לֹא ּבַ

ע. ּקָ ׁשֻ ְרָקן ִלְכֵאֵבנּו ַהּמְ ים ַיְצִמיַח ּפֻ ְך ַהַחּיִ ַצו ֶהְמׁשֵ
ַמֲהָלכֹו ְיַרֵחם. ַהְזַמן ּבְ

ים. יו ְלָיִמים ַרּבִ ִרי-ַחּיָ ל ּפְ ְוִנְנצֹור ֶאת כָּ

ַבח! ּתַ ל ְוִיׁשְ ּדַ ִיְתּגַ

קדיש ישראלי
\\ שלמה טנאי 

ֵרד  ִלְלֹמד ְלִהּפָ
ָהר  ַלֲחצֹות ֶאת ַהּנָ

ִלי ֶדֶרְך ֲחָזָרה;  ּבְ
ִריס ֲהָנַפת ַהּתְ ּבַ
ָהָרה:  ַלְחֹסם ַהּנְ
ֵתק ְקָרִעים ְלִהּנָ

ה;  יָקה ַקָלּ ִלי ְנׁשִ ּבְ
יט ָאחֹוָרה ְלַהּבִ

ָלה  ֵצב כָּ ִלי ְלִהּנָ ּבְ

ה ּמָ י כַּ אֹו ָלנּו, כִּ
ן  ּנֵ ל ּוְנׁשַ ַתְרּגֵ ּנְ ׁשֶ
ֵמֶהֶנף ֶרַגע ַחד 
ְדַמע ִנְתּגֹוֵנן  ּבְֶ

ם –  ר ָנׁשַ ְוָכל ֲאׁשֶ
ן  ן ָלֵעד, ָיֵשׁ ָיֵשׁ
ר ָהָיה  ְוֹכל ֲאׁשֶ

ָפָנה ִלְתהֹום ָהֵאין. 

ֵרד:  ִלְלֹמד ְלִהּפָ
לֹא עֹוד ִליֹרא,

לֹא ֶלֶאֹגר ָיִמים; 
ר ְקָצת  ָבר ְלַפּזֵ כְּ
ִנים;  ֵמאֹוְצרֹות ׁשָ

ק, ָלֵתת  ָבר ְלַחּלֵ כְּ
ָמה;  ׁשָ ל ַהּנְ ִמכָּ

ַעד לֹא ִיְהֶיה ָדָבר. 
ָמָמה ֵרד. ּדְ ְלִהּפָ

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.



קדיש
יהודי-ישראלי

בהעדר מנין יש הנוהגים לומר נוסח זה במקום 
תפילת הקדיש: 

החיים  נפשות  בידך  אשר  הרוחות,  אלוהי  אל 
תפילתי  אל  וברחמים  בחסד  היום  פנה  והמתים, 
החסד  כל  את  נא  זכר  יקירנו/יקירתנו.  לזכר 
והטוב שעשה/שעשתה בעולם החיים. תן לו/לה 
החיים  בצרור  וצרור  השכינה  כנפי  תחת  מנוחה 
את נשמתו/ה. יתגדל ויתקדש שמא רבא. עושה 
כל  ועל  עלינו  יעשה שלום  הוא  במרומיו  שלום 
יושבי  כל  ועל  להוסיף:  הנוהגים  )ויש  ישראל 

תבל( ואמרו: אמן. 

התייחדות אישית

מלא  אל  תפילת  ולפני  הקדיש  אמירת  לאחר 
רחמים וחתימת האזכרה ניתן להתייחד בדומיה 
האזכרה.  נערכת  שלזכרו  האדם  עם  קט  לרגע 
אחד  לכל  מאפשרת  זו  חרישית  התייחדות 
יקירה/ את  לזכור  באזכרה  מהנוכחים  ואחת 
או  בחיוך  בדמעה,  ופרטי,  אישי  באופן  יקירתה 

בעזרת שניהם גם יחד.

ְרעּוֵתיּה.  י ְבָרא כִּ ָעְלָמא ּדִ א, ּבְ ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁשְ ל ְוִיְתַקּדַ ּדַ ִיְתּגַ
ית  י ְדכל ּבֵ יכון ּוְביוֵמיכון ּוְבַחּיֵ ַחּיֵ ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתיּה, ּבְ

ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן:  ָרֵאל ּבַ ִיׂשְ

הקהל אומר יחד, ולאחריו האבלים חוזרים:

א:  א ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָ ֵמּה ַרּבָ ְיֵהא ׁשְ

האבלים ממשיכים:

ר  ְוִיְתַהּדָ א  ְוִיְתַנּשֵׂ ְוִיְתרוַמם.  ַאר  ְוִיְתּפָ ח  ּבַ ּתַ ְוִיׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ
א  ְלֵעּלָ הּוא,  ִריְך  ּבְ א  ֻקְדׁשָ ּדְ ֵמּה  ׁשְ ל  ְוִיְתַהּלָ ה  ְוִיְתַעּלֶ
ל  כָּ ִמן  ולעלא(  מוסיפים:  תשובה  ימי  )בעשרת 
ָעְלָמא,  ֲאִמיָרן ּבְ ָחָתא ְוֶנָחָמָתא, ּדַ ּבְ ׁשְ יָרָתא ּתִ ְרָכָתא וׁשִ ּבִ

ְוִאְמרּו: ָאֵמן:

ָרֵאל  ים עלינו ועל כל ִיׂשְ א וַחּיִ ַמּיָ א ִמן ׁשְ ָלָמא ַרּבָ ְיֵהא ׁשְ
ְוִאְמרּו: ָאֵמן:

ְרצֹונֹו,  כִּ ָרא  ּבָ ׁשֶ עֹוָלם  ּבָ דֹול,  ַהּגָ ׁשמֹו  ׁש  ְוִיְתַקּדַ ל  ּדַ ִיְתּגַ
ית ִיׂשְ ל ּבֵ י  כָּ יֶכם ּוְביֵמיֶכם ּוְבַחּיֵ ַחּיֵ ־ְוַיְמִליְך ַמְלכּותֹו, ּבְ

ְמֵהָרה ּוִבְזַמן ָקרֹוב, ְוָאְמרּו ָאֵמן:  ָרֵאל ּבִ

הקהל אומר יחד, ולאחריו האבלים חוזרים:

דֹול ְמבָֹרך ְלעֹוָלם ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים:  מֹו ַהּגָ ְיִהי ׁשְ

האבלים ממשיכים:

ר  ְוִיְתַהּדָ א  ְוִיְתַנּשֵׂ ְוִיְתרוַמם.  ַאר  ְוִיְתּפָ ח  ּבַ ּתַ ְוִיׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ
ה  ַעּלֶ ַהּנַ רּוְך הּוא,  ּבָ דֹוֹש  ַהּקָ ל  ׁשֶ מֹו  ׁשְ ל  ְוִיְתַהּלָ ה  ְוִיְתַעּלֶ

ָר ַהּבְ ל  ִמכָּ ב(  ּגָ ׁשְ ְוַהּנִ מוסיפים  תשובה  ימי  ־)בעשרת 
עֹוָלם,  ֱאָמרֹות ּבָ ָחמֹות, ַהֶנּ חֹות ְוַהּנֶ ּבָ ׁשְ ירּות, ַהּתִ ִ כֹות ְוַהׁשּ

ְוִאְמרּו: ָאֵמן: 

ָרֵאל,  ל ִיׂשְ ים ָעֵלינּו ְוַעל כָּ ַמִים ְוַחּיִ ָ לֹום ָרב ִמן ַהׁשּ ְיִהי ׁשָ
ְוִאְמרּו: ָאֵמן:

ָרֵאל )יש הנוהגים להוסיף: ועל כל יושבי תבל( ְוִאְמרּו: ָאֵמן: ל ִיׂשְ לום ָעֵלינּו, ְוַעל כָּ ה ׁשָ ְמרוָמיו, הּוא ַיֲעׂשֶ לום ּבִ ה ׁשָ עוׂשֶ

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: 

יו ּוְבמֹותֹו ַחּיָ ׁש ָהָאָדם ּבְ ל ְוִיְתַקּדַ ִיְתַגּדַ
ִסְבלֹו ּוַבֲעָמלֹו ְמָחתֹו, ּבְ ׂשִ ּבְ

אֹוֲהבינו ח ּבְ ּבַ ּתַ ַרְך ְונׁשְ נְתּבָ
ר ָנְתנּו ֵמֵחיָלם ְללֹא ָחָסְך ֲאׁשֶ

יֶהם ַוֲעָמָלם. ּוְגמּוָלם – ַטַעם ַחּיֵ
ֵקד ֵזֶכר  ל ַטַעם – לֹא ִיּפָ ים ׁשֶ ּמּו ַחּיִ ְוִאם ּתַ

ֲעָלם.  ּפָ
ִרים לֹא ּתֹאַבד ֶרְך ְיּשָ י ּדֶ כִּ

ֲעֹמד ָלַעד. יֶהם ּתַ ְותֹוֶחֶלת ַמֲעׂשֵ
ר ָזְרעּו, ַרע ֲאׁשֶ ִיְנּבֹט ַהּזְ

ג,  ְגׂשֵ ִית ְיׂשַ ִרי, ַהּבַ ה ּפְ ֵעץ ַיֲעׂשֶ ָהּ
ה ּדֹורֹות. ים ְוַיְרּבֶ ֶיֱהֶמה ַחּיִ

ַאְדַמת הארץ אספה אֹוְתָך 
ֶעֶצב ּוְבַאֲהָבה ֶאל ֵחיָקּה.  ּבְ

קּו ְלָך ִרְגֵבי ֲעָפָרּה.  ִיְמּתְ
ינּו ְצרֹור ַחּיֵ רּוִרים ּבִ יָך ּצְ יָך ּוָמֲעׂשֶ ִיְהיּו ַחּיֶ

ְלֶנָחָמה ּוְלִתְקָוה. 

שמר  עין  לאנשי  קדיש  יסוד  על   \\
מאת עלי אלון 

ׁש  ל ְוִיְתַקּדַ ִיְתַגּדַ
ַרס ּקָ ָהֶרֶגב ׁשֶ

ה ַפלַח ַמֲחֵרׁשָ ּבְ
ה ָשּ ָהֲאָדָמה ַהּקָ

ה – ֶהָעֶלה ְתַעּלֶ ר ְוּיִ ִיְתַהּדֵ
ר.  ים – ְוָנׁשַ ְבֵלב, ְוהֹוִריק ֶהְאֹדִ ּלִ ׁשֶ

א ֵ ְתרֹוֵמם ְוִיְתַנׂשּ ּיִ
א ָ ׂשּ ּמַ א ּבַ ַהּנֹוׂשֵ
ְרּכּו ּוִבְכֹרַע ּדַ

י ִנְרְמָסה.  ְרכִּ ם ּדַ ּגַ
ַח ּבֵ ּתַ ַרְך ְוִיׁשְ ִיְתּבָ

ִחיד קֹול ַהּיָ
ים ִעם קֹול ָהַרּבִ

ׁש  ל ְוִיְתַקּדַ ִיְתַגּדַ
ִיחּודֹו.  ִחיד ּבְ ַהּיָ

\\ שלמה עובד 


