קדיש דרבנן
אחר אמירת מזמורי תהלים והגים

ללמוד
א ֲה ֵ ֣בי ֽת ָוֹר ֶ ֑ת ךָך וְ ֵ ֽא ָ ֥
ְל ֽ ֹ
ין־למוֹ ִמ ְכ ֽשׁוֹל :קכב:ו-ט ֖ ַ ֽשׁ ֲאלוּ ְשׁ ֣לוֹם
מעט במשנה או במדרש ואגדה ואחר
כך יש אומרים :
יל ךְך ֝ ַשׁ ְל ָ ֗וה
י־שׁ ֥לוֹם ְבּ ֵח ֵ ֑
א ֲה ָ ֽביִ ךְך :יְ ִ ֽה ָ
וּשׁ ָ ֑ל ִם יִ֝ ְשׁ ָ֗ליוּ ֽ ֹ
יְ ֽר ָ
)גמ' ברכות סדָ (.א ַמר ְר ִבי
ה־נּ֖א ָשׁ ֣לוֹם ָ ֽבּ ךְך:
ן־א ַ ֣חי וְ ֵר ָ ֑עי ֲא ַד ְבּ ָר ָ
נוֹתיִ ךְךְ ◌֖ :ל ַמ ַע ַ
ְבּ ַא ְר ְמ ָ ֽ
ֱא ְל ָעזָ ר ָא ַמר ְר ִבי ֲחנִ ינָ א
ְ֭ל ַמ ַען ֵבּית־יְ ָ ֣י ֱאל ֵ ֹ֑הינוּ ֲא ַב ְק ָ ֖
שׁה ֣טוֹב ָ ֽל ךְך :כט:יא ְ ֽי ָ֗י ֹ֖עז
ַמ ְר ִבּים
ֲח ָכ ִמים
ַתּ ְל ִמ ֵידי
ת־ע ֣מּוֹ ַֿב ָשּׁ ֽלוֹם:
ְל ַע ֣מּוֹ יִ ֵ ֑תּן יְ ָ֓י ׀ יְ ָב ֵ ֖ר ךְך ֶא ַ
ֶשׁנֶּ ֱא ַמר:
עוֹלם
ָבּ ָ
ָשׁלוֹם
אחר שיעור בהלכה ושמעתתא
יש המקדימין לומר 'רבי חנניא בן עקשיא') .אחר דרשה באגדתא
לא הצריכו אמירה זו(:

מּוּדי
ל־בּ ַ ֖נ יִ ךְך ִל ֵ ֣
ישעיה נג:יג וְ ָכ ָ
אוֹמר ָרצָ ה ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ךְ
רוּך הוּא
ֵ
יְ ָ ֑י וְ ַ ֖רב ְשׁ ֥לוֹם ָבּ ָ ֽנ יִ ךְךַ :אל ְר ִבי ֲחנַ נְ יָ א ֶבּן ֲע ַק ְשׁיָ א
וּמצְ וֹת
תּוֹרה ִ
יכ ךְך ִה ְר ָבּה ָל ֶהם ָ
בּוֹנ יִ ךְךְ :לזַ כּוֹת ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ִפ ָ
ַֽ
ִתּ ְק ָרא ָבּ ַ ֽנ יִ ךְך ֶא ָלּא
תהלים

קיט:קסה

ָשׁ ֣לוֹם ָ֭ רב ֶשׁנֶּ ֱא ַמר:
וְ יַ ְא ִ ֽדּיר:

ישעיה

תּוֹרה
ָ֖
מב:כא יְ ָ ֥י ָח ֵ ֖פץ ְל ַ ֣מ ַען צִ ְד ֑קוֹ יַ גְ ִ ֥דּיל

אחר כל דרשה או שיעור אומרים
היתומים והאבלים קדיש דרבנן.
כורע

יִ ְתגַּ ַדּל ְויִ ְת ַק ַדּשׁ

ְויַ ְמ ִל ךְ
יך

כוּתהּ
ַמ ְל ֵ

זוקף

ְשׁ ֵמיהּ ַר ָבּא

ְבּ ַחיֵּ יכוֹן

)קהל

ָא ֵמן(

יוֹמיכוֹן
וּב ֵ
ְ

עוּתהּ
ְבּ ָע ְל ָמא ִדּ ְב ָרא ִכ ְר ֵ
וּב ַחיֵּ י
ְ

ל־בּית־יִ ְשׂ ָר ֵאל
ְד ָכ ֵ

וּבזְ ַמן ָק ִריב :וְ ִא ְמרוּ כורע ָא ֵמן) .קהל ָא ֵמן(
ַבּ ֲעגָ ָלא ִ
וּל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמיָּ א
יְ ֵהא ְשׁ ֵמיהּ ַר ָבּא ְמ ָב ַר ךְך ְל ָע ַלם ְ
כורע

רוֹמם וְ יִ ְתנַ ֵשּׂא וְ יִ ְת ַה ַדּר ְויִ ְת ַע ֶלּה ְויִ ְת ַה ַלּל
יִ ְת ָבּ ַר ךְך וְ יִ ְשׁ ַתּ ַבּח וְ יִ ְת ָפּ ַאר וְ יִ ְת ַ

ְשׁ ֵמיהּ ְדּ ֻק ְד ָשׁא

כורע

ְבּ ִר ךְ
יך הוּא

הציבור אומר עמו )ולא

ל־בּ ְר ָכ ָתא
לאחריו( ְ .ל ֵ ֽע ָלּא ִמ ָכּ ִ

וְ ִשׁ ָיר ָתא ֻתּ ְשׁ ְבּ ָח ָתא ְונֶ ָח ָמ ָתא ַדּ ֲא ִמ ָירן ְבּ ָע ְל ָמא :כורע וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן) :קהל ָא ֵמן(
קדיש דרבנן נוסח הרגיל

ַעל־יִ ְשׂ ָר ֵאל

ַר ָבּנָ ן

וְ ַעל

ְו ַעל ַתּ ְל ִמ ֵידיהוֹן וְ ַעל ָכּל־
ַתּ ְל ִמ ֵידי ַת ְל ִמ ֵידיהוֹן וְ ַעל
אוֹריְ ָתא
ל־מן ְדּ ָע ְס ִקין ְבּ ַ
ָכּ ַ
ִדּי

ְב ַא ְת ָרא

וְ ִדי

ָה ֵדן

ל־א ַתר וַ ֲא ַתר :יְ ֵהא
ְבּ ָכ ֲ
ְלהוֹן )ולכון( ְשׁ ָל ָמא

1

ְו ִח ְס ָדּא

ַ]ר ָבּא[

ִחנָּ א

וְ ַר ֲח ִמין

יכין[
ְ]ו ַחיִּ ין ֲא ִר ִ

וּמזוֹנָ א
ְ

יחא
ְר ִו ָ

ֻ
ן־ק ָדם ֲאבוּהוֹן
וּפ ְר ָקנָ א ִמ ֳ
ִדּי ִב ְשׁ ַמיָּ א ְו ִא ְמרוָּ :א ֵמן:
קדיש דרבנן על פי נוסחא הישנה

ַעל־יִ ְשׂ ָר ֵאל

וְ ַעל

ַר ָבּנָ ן

ְו ַעל ַתּ ְל ִמ ֵידיהוֹן וְ ַעל ָכּל־
1
בסידור אזור אליהו כתב שהמילים
'רבא' ו'וחיי אריכי' מופיעות
לראשוה במהד"ב של השל"ה
)אמסטרדם תק"ב(.

)וּכּל( ַמ ַאן ְדּ ָע ְס ִקין
ַתּ ְל ִמ ֵידי ַת ְל ִמ ֵידיהוֹן וְ ַעל ָכּל ָ
אוֹריְ ָתא
ְבּ ַ

ל־א ַתר ַו ֲא ַתר:
ִדּ ְב ַא ְת ָרא ָה ֵדין וְ ִד ְבּ ָכ ֲ

וּלהוֹן ְשׁ ָל ָמא
יְ ֵהא ָלנָ א ְ

ִחנָ א וְ ִח ְס ָדא וְ ַר ֲח ֵמי

וּפ ְר ָקנָ א ִמן־
יחין( ֻ
יחין ְ)רוָ ִ
וּמזוֹנֵ י ְרוִ ִ
)וְ ַר ֲח ִמין( ְ
)מ ֲא ֵריה(
ֳק ָדם ָמ ֵרא ָ
ָא ֵמן:

ְשׁ ַמיָּ א )וְ ַא ְר ָעא( וְ ִא ְמרוּ:

ל־כּל־יִ ְשׂ ָר ֵאל :וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן:
ן־שׁ ַמיָּ א ְו ַחיִּ ים ָע ֵ ֽלינוּ ְו ַע ָ
יְ ֵהא ְשׁ ָל ָמא ַר ָבּא ִמ ְ

)קהל

ָא ֵמן(
פוסע לאחוריו בחת שלש פסיעות בכריעה אחת

רוֹמיו
ֹשׂה ָשׁלוֹם ִבּ ְמ ָ
פוה לשמאלו ואומר ע ֶ
ושוחה לפיו ואומר

פוה לימיו ואומר

הוּא יַ ֲע ֶשׂה ָשׁלוֹם ָע ֵ ֽלינוּ

ל־כּל־יִ ְשׂ ָר ֵאלְ :ו ִא ְמרוּ ָא ֵמן:
ְו ַע ָ

)קהל

ָא ֵמן(

נוסחי הקדיש
רק יתום אחד אומר קדיש ואין שנים ויותר אומרים קדיש יחדיו כשם שאינם אומרים
חזרת הש"ץ בשנים  :האומר קדיש ,ברשות גבאי ,עומד סמוך לבעל תפלה ,לימינו או
לשמאלו ,ואומר קדיש  :האומר קדיש יתום או קדיש דרבנן מתעטף בטלית אף בתפילת
מנחה וערבית משום כבוד הצבור  :העובר לפני התיבה אינו אומר קדיש יתום אם יש שם חיובים אחרים.
כאשר אין חיובים אחרים מלבדו ,יאמר רק קדיש יתום אחד בלבד אחר 'שיר מזמור
לאסף' ,מפני שאסור להרבות בקדישים מיותרים .אם אין שום חיוב בבית הכנסת ,יאמר אדם אחר קדיש
יתום בגמר התפלה אחר 'שיר מזמור לאסף' .כל קדיש שתפסו מעומד יש לעמוד בו .רבים מחמירים לעמוד
ויש הקמים קמעה באמירת 'יהא שמיה' בלבד .בכל קדיש יתום אין כופלים 'לעלא'
גם בשאר קדישים,
בעשרת ימי תשובה כלל.

אבל )קטן( כורע

עוּתהּ
ִכ ְר ֵ

יִ ְתגַּ ַדּל ְויִ ְת ַק ַדּשׁ

זוקף

ְשׁ ֵמיהּ ַר ָבּא

)קהל

ָא ֵמן(

ְבּ ָע ְל ָמא ִדּ ְב ָרא

וְ יַ ְמ ִל ךְ
ל־בּית־יִ ְשׂ ָר ֵאל
וּב ַחיֵּ י ְד ָכ ֵ
יוֹמיכוֹן ְ
וּב ֵ
כוּתהּ ְבּ ַחיֵּ יכוֹן ְ
יך ַמ ְל ֵ

וּבזְ ַמן ָק ִריבְ :ו ִא ְמרוּ אבל )קטן( כורע ָא ֵמן) .קהל ָא ֵמן(
ַבּ ֲעגָ ָלא ִ
וּל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמיָּ א
יְ ֵהא ְשׁ ֵמיהּ ַר ָבּא ְמ ָב ַר ךְך ְל ָע ַלם ְ
אבל )קטן( כורע

רוֹמם וְ יִ ְתנַ ֵשּׂא וְ יִ ְת ַה ַדּר וְ יִ ְת ַע ֶלּה
יִ ְת ָבּ ַר ךְך וְ יִ ְשׁ ַתּ ַבּח וְ יִ ְת ָפּ ַאר ְויִ ְת ַ

ְויִ ְת ַה ַלּל ְשׁ ֵמיהּ ְדּ ֻק ְד ָשׁא

אבל )קטן( כורע

ְבּ ִר ךְ
ל־בּ ְר ָכ ָתא ְו ִשׁ ָיר ָתא
יך הוּא ְל ֵ ֽע ָלּא ִמ ָכּ ִ

ֻתּ ְשׁ ְבּ ָח ָתא וְ נֶ ָח ָמ ָתא ַדּ ֲא ִמ ָירן ְבּ ָע ְל ָמא :אבל )קטן( כורע וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן) :קהל ָא ֵמן(

)קהל

: וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן:ל־כּל־יִ ְשׂ ָר ֵאל
ָ ן־שׁ ַמיָּ א ְו ַחיִּ ים ָע ֵ ֽלינוּ וְ ַע
ְ יְ ֵהא ְשׁ ָל ָמא ַר ָבּא ִמ
(ָא ֵמן
חת שלש פסיעות בכריעה אחתאבל פוסע לאחוריו ב

הוּא יַ ֲע ֶשׂה ָשׁלוֹם ָע ֵ ֽלינוּ
(ָא ֵמן

)קהל

ו ואומרה לימיפו

רוֹמיו
ָ ֹשׂה ָשׁלוֹם ִבּ ְמ
ֶ ה לשמאלו ואומר עפו

: ְו ִא ְמרוּ ָא ֵמן:ל־כּל־יִ ְשׂ ָר ֵאל
ָ ְו ַע

יו ואומרושוחה לפ

________________________________________________________________________________________________________________
_______________________

Mourners Kaddish Transliterated
Mourner Bows:

Yisgadal ve’yiskadash

Stands straight:

Omaine!),

be’olehmo

cheeroosay,

deevro

Sh’mey Rabbo
ve’yamlich

(Congregation:

malchoosay,

be’hayaychoun uv’youmaychoun uv’hayay de’chol Bays Yisroel, ba-agolo
uveezman koreev, ve’imroo Mourner Bows: Omaine! (Congregation: Omaine!)
Yehay Sh’may Rabbo me’vorach le’olam ul’olehmay olehmayo!
Mourner Bows:

Yisborach v’yishtabah ve’yispo-ar ve’yisrou-mam ve’yisnasay,

v’yis-hadar v’yis-aleh v’yisa-llal Sh’may De’Koodsho

Mourner Bows:

B’rich

Hoo! L’aylo mee-kol beerchoso ve’shee-roso toosh’beh-hoso ve’nehomoso
da’ahmeeron be’olehmo

Mourner

Bows:

ve’eemroo Omaine!

(Congregation:

Omaine!)
Ye’hay sh’lomo rabbo min she’mayo, ve’hayim olaynoo ve’al kol Yisroel.
ve’imroo Omaine! (Congregation: Omaine!)
Mourner Bows and walks back three steps:
Turns to the left side: Ousseh sholoum bi’mroumov, Turns to the right side:

sholoum

Bows

forward:

(Congregation: Omaine!)

hoo ya-aseh

olaynoo ve’al kol Yisroel. ve’imroo Omaine!

