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קדיש
אבלים / אבלות

נוסח עדות אשכנז

י  ּדִ ָעְלָמא  ּבְ ַרּבָא,  ֵמּה  ׁשְ ׁש  ְוִיְתַקּדַ ל  ּדַ ִיְתּגַ
ַחּיֵיכֹון  ּבְ ַמְלכוֵּתּה,  ְוַיְמִליְך  ִכְרעוֵּתּה,  ְבָרא 
ֲעָגָלא  ּבַ ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ְדָכל  ּוְבַחּיֵי  ּוְביֹוֵמיכֹון 

ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן. 

נוסח עדות ספרד

י  ּדִ ָעְלָמא  ּבְ ַרּבָא,  ֵמּה  ׁשְ ׁש  ְוִיְתַקּדַ ל  ּדַ ִיְתּגַ
ַחּיֵיכֹון  ּבְ ַמְלכוֵּתּה,  ְוַיְמִליְך  ִכְרעוֵּתּה,  ְבָרא 
ֲעָגָלא  ּבַ ָרֵאל  ִיׂשְ ית  ּבֵ ְדָכל  ּוְבַחּיֵי  ּוְביֹוֵמיכֹון 

ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן. 

ֶבל( ְוִאְמרוּ ָאֵמן. ֵבי ּתֵ ָרֵאל )נוהגים להוסיף: ְוַעל ּכָל יֹוְשׁ לֹום ָעֵלינוּ, ְוַעל ּכָל ִיׂשְ ה ׁשָ ְמרֹוָמיו, הוּא יֲַעׂשֶ לֹום ּבִ ה ׁשָ עֹוׂשֶ

הקהל אומר יחד, ולאחריו האבלים חוזרים:
ֵמּה ַרּבָא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָא. ְיֵהא ׁשְ

האבלים ממשיכים:
א  ְוִיְתַנּשֵׂ ְוִיְתרֹוַמם  ַאר  ְוִיְתּפָ ח  ּבַ ּתַ ְוִיׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ
ִריְך  א ּבְ ֻקְדׁשָ ֵמּה ּדְ ל ׁשְ ה ְוִיְתַהּלָ ר ְוִיְתַעּלֶ ְוִיְתַהּדָ
ל  א( ִמן ּכָ א )בעשרת ימי תשובה מוסיפים: וְּלֵעּלָ הּוא, ְלֵעּלָ
ֲאִמיָרן  ָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ּדַ ּבְ ׁשְ יָרָתא ּתֻ ְרָכָתא ְוׁשִ ּבִ

ָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ּבְ
ים ָעֵלינּו ְוַעל  ַמּיָא ְוַחּיִ ָלָמא ַרּבָא ִמן ׁשְ ְיֵהא ׁשְ

ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ל ִיׂשְ ּכָ

הקהל אומר יחד, ולאחריו האבלים חוזרים:
ֵמּה ַרּבָא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָא.  ְיֵהא ׁשְ

האבלים ממשיכים:
א  ְוִיְתַנּשֵׂ ְוִיְתרֹוַמם  ַאר  ְוִיְתּפָ ח  ּבַ ּתַ ְוִיׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ
ִריְך  א ּבְ ֻקְדׁשָ ֵמּה ּדְ ל ׁשְ ה ְוִיְתַהּלָ ר ְוִיְתַעּלֶ ְוִיְתַהּדָ
ָחָתא  ּבְ ׁשְ יָרָתא ּתֻ ְרָכָתא ְוׁשִ ל ּבִ א ִמן ּכָ הּוא, ְלֵעּלָ

ָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ֲאִמיָרן ּבְ ְוֶנָחָמָתא, ּדַ
ָבע,  ְוׂשָ ים  ַחּיִ ַמּיָא,  ׁשְ ִמן  ַרּבָא  ָלָמא  ׁשְ ְיֵהא 
ה  ּוְגֻאּלָ ּוְרפּוָאה,  יָזָבה  ְוׁשֵ ְוֶנָחָמה,  ִויׁשּוָעה 
ָלה, ָלנּו ּוְלָכל ַעּמֹו  ָרה ְוֶרַוח ְוַהּצָ ּוְסִליָחה, ְוַכָפּ

ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ִיׂשְ

הקדיש הוא התפילה המרכזית הנאמרת לזכרם של הנפטרים. הקדיש נאמר בשפה הארמית ובנוכחות של מניין אנשים בוגרים )מעל 
גיל מצוות(. בקהילות היהדות המתקדמת גברים ונשים משלימים מניין, ומובן כי גם נשים מוזמנות לומר את הקדיש לזכר יקיריהן. יש 
הנוהגים להקל ולומר את הקדיש גם בהעדר מניין של עשרה אנשים בוגרים. ויש שבהעדר מניין נוהגים לומר את נוסח התפילה המופיע 

אחר נוסח הקדיש להלן.

וילדים( אומרים את הקדיש. בהעדר בני משפחה אלו אומרים אותו אחד  בני המשפחה הקרובים )אב, אם, בן/בת זוג, אחים ואחיות 
הנוכחים או הנוכחות. נכדים יכולים להצטרף לאמירת הקדיש, גם כשהוריהם חיים, אם ההורים אינם מתנגדים לכך.

תרגום הקדיש:

ּ אָמֵן.  ְָׂראֵל בִּמְהֵָרה וּבִזְמַן ָקרוֹב, וְאִמְרו ֵּי כָּל בֵּית יִש ֵּיכֶם וּבִימֵיכֶם וּבְחַי ַּׁש ׁשְמוֹ הַגָּדוֹל, בָּעוֹלָם ׁשֶבָָּרא כְִּרצוֹנוֹ, וְיַמְלִיךְ מַלְכוּתוֹ, בְּחַי ַּל וְיְִתַקד יְִתגַּד
ָּר וְיְִתעַלֶּה וְיְִתהַלָּל ׁשְמוֹ ׁשֶל הַקָּדוֹׁש בָּרוּךְ  ֵׂא וְיְִתהַד יְהִי ׁשְמוֹ הַגָּדוֹל מְבָֹרךְ לְעוֹלָם וּלְעוֹלְמֵי עוֹלָמִים. יְִתבַָּרךְ וְיִׁשְּתַבַּח וְיְִתפָּאַר וְיְִתרוֹמַם וְיְִתנַּש
ּ אָמֵן. יְהֵא ׁשָלוֹם  ִירוֹת, הַּתִׁשְבָּחוֹת וְהַנֶּחָמוֹת, הַנֶּאֱמָרוֹת בָּעוֹלָם, וְאִמְרו הוּא, הַנַּעֲלֶה )בעשרת ימי תשובה מוסיפים וְהַנִּשְׂגָּב( מִכָּל הַבְָּרכוֹת וְהַׁשּ
ּ אָמֵן.  ְָׂראֵל, וְאִמְרו ּ וּלְכָל עַמּוֹ יִש ִּים וְשֹׂבַע, וִיׁשוּעָה וְנֶחָמָה, וּמִפְלָט וְּרפוּאָה, וּגְאֻלָּה וּסְלִיחָה, וְכַפָָּרה וְֶרוַח וְהַצָּלָה(, לָנו מַיִם, )נוסח ספרד: חַי ַרב מִן הַׁשַָּ

ּ אָמֵן. בֵי ּתֵבֶל( וְאִמְרו ְָׂראֵל )יש הנוהגים להוסיף: וְעַל כָּל יוֹשְׁ ּ, וְעַל כָּל יִש ֶׂה ׁשָלוֹם עָלֵינו ֶׂה ׁשָלוֹם בִּמְרוֹמָיו, הוּא יַעֲש עוֹש



ִנים״ ל ָפּ ְמָעה ֵמַעל ָכּ ״ּוָמָחה ֲאדָֹני יי' ִדּ
ישעיהו כה ח

קדיש
אבלים / אבלות

***

 יְִתגַַּדּל ׁשֵם הָאָָדם
ּ ָּיו יְִתבַָּרךְ בְּזִכְרוֹנֵנו  יְִתעַלֶּה פֹּעַל-חַי

ֹ  עַל צְרוֹר מַעֲלָלָיו בִּימֵי חֶלְדּו
 וְעַל הַמַּעַשׂ ׁשֶלֹּא הִסְפִּיק לְהַׁשְלִימוֹ.

ּ ּ – וְנָמוֹגו  עַל הַחֲלוֹמוֹת ׁשֶנְִּטוו
 וְעַל סְגֻלּוֹת-יְָקר וְאַף חֻלְׁשוֹת-אֱנוֹׁש

ּ מִבַּעַד לַדֹּק הָעְַרפִלִּי ׁשֶל הַזְּמַן. ׁשֶנָּגוֹזו

ָּיו   יַזְהִיר זֵכֶר הָאָָדם וְהֵֵדי-חַי
ּ  כְּזֹהַר הָָרִקיעַ בְּלִבֵּנו

 וּׁשְמוֹ לִפְנֵי ׁשֶמֶׁש יִנּוֹן.
 כִּי מוַֹתר הָאָָדם הוּא הַזִּכָּרוֹן

 מֵעֵבֶר לִמְחִיצוֹת הַזְּמַן.
 לֹא בַּחֹׁשֶךְ ׁשְמוֹ יְכֻסֶּה.

ּ הַמְּׁשֻקָּע. ִּים יַצְמִיחַ פְֻּרָקן לִכְאֵבֵנו  צַו הֶמְׁשֵךְ הַחַי
 הַזְּמַן בְּמַהֲלָכוֹ יְַרחֵם.

ָּיו לְיָמִים ַרבִּים. וְנִנְצֹר אֶת כָּל פְִּרי-חַי

ַּל וְיִׁשְּתַבַּח! יְִתגַּד

שלום סמיד

***

ַּׁש  ַּל וְיְִתַקד  יְִתגַּד
 הֶָרגֶב ׁשֶקַָּרס

 בְּפַלֵּחַ מַחֲֵרׁשָה
ה  הָאֲָדמָה הַקָּשָּׁ

ֵּר וְיְִתעַלֶּה – הֶעָלֶה  יְִתהַד
ִּים –  ׁשֶלִּבְלֵב, וְהוִֹריק הֶאְד

וְנָׁשַר. 

ֵא ּׂ  יְִתרוֹמֵם וְיְִתנַש
ָא ּׂ  הַנּוֹשֵׂא בַּמַּש

ֹ ְַּרכּו  וּבִכְרֹעַ ד
ְַּרכִּי נְִרמְסָה.  גַּם ד

 יְִתבַָּרךְ וְיִׁשְּתַבַּח
 קוֹל הַיָּחִיד

 עִם קוֹל הַָרבִּים
ַּׁש  ַּל וְיְִתַקד  יְִתגַּד

הַיָּחִיד בְּיִחוּדוֹ.

שלמה עובד

אחר מיתתם 

ּוֹם אֲנִי רוֹצָה  הַי
 לִבְכֹּת בְּקוֹל
 אָיֹם וְנוָֹרא:

ַּׁש. ַּל וְיְִתַקד יְִתגַּד

ּוֹם  הַי
 כְּבָר אֵין בִּי

לִּי  מִלִּים מִּשֶׁ
ּ לְפָחוֹת –   לו

ַּׁש ַּל וְיְִתַקד  יְִתגַּד
ׁשְמֵהּ ַרבָּא. 

רוחמה וייס

***

ֹ ָּיו וּבְמוֹתו ַּׁש הָאָָדם בְּחַי ַּל וְיְִתַקד  יְִתגַּד
ֹ ִׂמְחָתוֹ, בְּסִבְלוֹ וּבַעֲמָלו  בְּש

ּ  נְִתבַָּרךְ וְנִׁשְּתַבַּח בְּאוֹהֲבֵינו
ְ ּ מֵחֵילָם לְלֹא חָסָך  אֲׁשֶר נְָתנו

ֵּיהֶם וַעֲמָלָם.  וּגְמוּלָם – ַטעַם חַי
ִּים ׁשֶל ַטעַם – לֹא יִפֵָּקד זֵכֶר פָּעֳלָם.  ּ חַי  וְאִם ּתַמּו

ִרים לֹא ּתֹאבַד ֶֶּרךְ יְשָׁ  כִּי ד
ֵׂיהֶם ּתַעֲמֹד לָעַד. וְתוֹחֶלֶת מַעֲש

,ּ  יִנְבֹּט הַזֶַּרע אֲׁשֶר זְָרעו
ֵׂג,  ַׂגְש  הָעֵץ יַעֲשֶׂה פְִּרי, הַבַּיִת יְש

ִּים וְיְַרבֶּה דּוֹרוֹת.  יֱֶהמֶה חַי
 אְַדמַת הָאֶָרץ אָסְפָה אוֹתך 
 בְּעֶצֶב וּבְאַהֲבָה אֶל חֵיָקהּ. 

ּ לְך ִרגְבֵי עֲפָָרהּ.   יִמְּתְקו
ּ ֵּינו ֶׂיך צְרוִּרים בִּצְרוֹר חַי ֶּיך וּמַעֲש ּ חַי  יִהְיו

לְנֶחָמָה וּלְִתְקוָה. 

על יסוד קדיש לאנשי עין שמר מאת עלי אלון

בהעדר מניין יש הנוהגים לומר נוסח זה במקום תפילת הקדיש:

ּ. זְכֹר נָא אֶת כָּל  יָרֵתנו יֵרנוּ/יַקִּ ּוֹם בְֶּחסֶד וּבְַרחֲמִים אֶל ּתְפִלִָּתי לְזֵכֶר ..........  יַקִּ ִּים וְהַמִֵּתים, פְּנֵה הַי אֵל אֱלֹהֵי הָרוּחוֹת, אֲׁשֶר בְּיְָדךָ נַפְׁשוֹת הַחַי
ִּים אֶת נִׁשְמָתוֹ/נִׁשְמָָתהּ. כִינָה וּצְרֹר בִּצְרוֹר הַחַי ִּים. ּתֵן לוֹ/לָהּ מְנוּחָה ּתַחַת כַּנְפֵי הַׁשְּ ְָׂתה בְּעוֹלָם הַחַי ָׂה/ׁשֶעָש ַהחֶסֶד וְהַּטוֹב ׁשֶעָש

ּ אָמֵן. בֵי ּתֵבֶל( וְאִמְרו ְָׂראֵל )נוהגים להוסיף: וְעַל כָּל יוֹשְׁ ּ, וְעַל כָּל יִש ַּׁש ׁשְמֵהּ ַרבָּא. עוֹשֶׂה ׁשָלוֹם בִּמְרוֹמָיו, הוּא יַעֲשֶׂה ׁשָלוֹם עָלֵינו ַּל וְיְִתַקד יְִתגַּד

מקראות ישראלים על יסוד הקדיש

ניתן להקריא יצירות עבריות אלו המבוססות על הקדיש לפני אמירת התפילה המסורתית או לאחריה או במקומה.


