
קדיש דרבנן

אחר אמירת מזמורי תהלים והגים
ללמוד  

 ואחראגדה  ומדרש  או במשנה מעט ב
כך יש אומרים :

סד.)  ברכות  ְרִבי  (גמ'  ָאַמר 

ֲחִניָנא  ְרִבי  ָאַמר  ֱאְלָעָזר 

ַמְרִּבים ֲחָכִמים  ַּתְלִמיֵדי 

ֶׁשֶּנֱאַמר:  ָּבעֹוָלם  ָׁשלֹום 

נג:יג י  ישעיה  ִלּמּוֵד֣  ִיךךְ  ְוָכל־ָּבַנ֖

ַאל   :  ִיךךְ ָּבָנֽ ְׁש֥לֹום  ב  ְוַר֖ ְיָי֑ 

 :  ִיךךְ ּבֹוַנֽ ֶאָּלא   ִיךךְ  ָּבַנֽ ִּתְקָרא 

קיט:קסה ב תהלים  ָר֭ ָׁש֣לֹום 

מֹו ִמְכֽׁשֹול:  ין־ָל֥ ךךָ ְוֵאֽ י ֽתֹוָרֶת֑ ֲהֵב֣ ֲאלּו ְׁש֣לֹום  ֖קכב:ו-ט ְלֹאֽ ַׁשֽ

ה  ְלָו֗ ַׁש֝ ךךְ  ְּבֵחיֵל֑ י־ָׁש֥לֹום  ְיִהֽ  : ִיךךְ ֲהָבֽ ֹאֽ יּו  ְׁשָל֗ ִי֝ ִם  ְיֽרּוָׁשָל֑

 : ךךְ י ֲאַדְּבָרה־ָּנ֖א ָׁש֣לֹום ָּבֽ י ְוֵרָע֑ : ֖◌ְלַמַען־ַאַח֣ ִיךךְ ְּבַאְרְמנֹוָתֽ

: ךךְ ָלֽ ֣טֹוב  ה  ֲאַבְקָׁש֖ ינּו  ֱאלֵֹה֑ ֵּבית־ְיָי֣  ַמַען  ז  כט:יא ְל֭ ֹע֖  ָי֗  ְיֽ

ָּׁשֽלֹום: ךךְ ֶאת־ַעּ֣מֹו ֿבַ ן ְיָי֓ ׀ ְיָבֵר֖ ְלַעּ֣מֹו ִיֵּת֑
 שמעתתא ו הלכהאחר שיעור ב

 אגדתא בדרשה '. (אחר רבי חנניא בן עקשיא יש המקדימין לומר '
לא הצריכו אמירה זו:)

ְרִבי ֲחַנְנָיא ֶּבן ֲעַקְׁשָיא אֹוֵמר  ָרָצה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוךךְ הּוא

ִהְרָּבה ָלֶהם ּתֹוָרה ּוִמְצֹות  ְלַזּכֹות ֶאת ִיְׂשָרֵאל  ְלִפיָכךךְ 

ה  ישעיה מב:כא  ֶׁשֶּנֱאַמר:  יל ּתֹוָר֖ ַיְגִּד֥ ַען ִצְד֑קֹו  ץ ְלַמ֣ ָחֵפ֖ ְיָי֥ 

יר:  ְוַיְאִּדֽ

אומרים שיעור  או  דרשהאחר כל 

.קדיש דרבנן  אבלים והיתומיםה

ְוִיְתַקַּדׁש כורע זוקף ִיְתַּגַּדל   ) ַרָּבא  ִכְרעּוֵתּה קהלְׁשֵמיּה  ִּדְבָרא  ְּבָעְלָמא  ָאֵמן)  

ְדָכל־ֵּבית־ִיְׂשָרֵאל ּוְבַחֵּיי  ּוְביֹוֵמיכֹון   ְּבַחֵּייכֹון  ַמְלכּוֵתּה   ְוַיְמִליךךְ 

ָאֵמן) קהלָאֵמן. ( כורע ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב: ְוִאְמרּו

ְיֵהא ְׁשֵמיּה ַרָּבא ְמָבַרךךְ ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא

ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא  ְוִיְתַהַּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהַּלל  כורע ִיְתָּבַרךךְ 

ְּדֻקְדָׁשא הּוא  כורע ְׁשֵמיּה  ְּבִריךךְ  לאחריו)   (ולא  עמו  אומר  ָּלא ִמָּכל־ִּבְרָכָתא. הציבור  ְלֵעֽ



ָאֵמן) קהל ְוִאְמרּו ָאֵמן: ( כורע ְוִׁשיָרָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנָחָמָתא  ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא: 

קדיש דרבנן נוסח הרגיל 

ַרָּבָנן  ְוַעל  ַעל־ִיְׂשָרֵאל 

ְוַעל ַּתְלִמיֵדיהֹון ְוַעל ָּכל־

ַּתְלִמיֵדי ַתְלִמיֵדיהֹון  ְוַעל

ָּכל־ַמן ְּדָעְסִקין ְּבאֹוַרְיָתא

ְוִדי  ָהֵדן  ְבַאְתָרא  ִּדי 

ְיֵהא  ַוֲאַתר:  ְּבָכל־ֲאַתר 

ְׁשָלָמא (ולכון)  1 ְלהֹון 

ְוִחְסָּדא   [ַרָּבא] ִחָּנא 

ֲאִריִכין] [ְוַחִּיין  ְוַרֲחִמין  

ְרִויָחא  ּוְמזֹוָנא 

ֲאבּוהֹון  ִמן־ֳקָדם   ּוֻפְרָקָנא 

ִבְׁשַמָּיא   ְוִאְמרּו: ָאֵמן: ִּדי 

קדיש דרבנן על פי נוסחא הישנה

ַרָּבָנן  ְוַעל  ַעל־ִיְׂשָרֵאל 

ְוַעל ַּתְלִמיֵדיהֹון ְוַעל ָּכל־

1
שהמילים בסידור כתב  אליהו  אזור 

ו' רבא' אריכי'  מופיעותוחיי   '
השל"ה של  במהד"ב  לראשוה 

(אמסטרדם תק"ב).

ַּתְלִמיֵדי ַתְלִמיֵדיהֹון  ְוַעל ָּכל (ּוָּכל) ַמַאן   ְּדָעְסִקין

ַוֲאַתר: ְּבאֹוַרְיָתא  ִּדְבַאְתָרא ָהֵדין ְוִדְּבָכל־ֲאַתר 

ְוַרֲחֵמי  ְוִחְסָדא  ִחָנא  ְׁשָלָמא   ּוְלהֹון  ָלָנא  ְיֵהא 

(ְוַרֲחִמין)  ּוְמזֹוֵני ְרִויִחין (ְרָויִחין)  ּוֻפְרָקָנא  ִמן־

ֳקָדם ָמֵרא (ָמֲאֵריה)    ְׁשַמָּיא (ְוַאְרָעא)  ְוִאְמרּו: 

ָאֵמן: 



ינּו ְוַעל־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל: ְוִאְמרּו ָאֵמן: ( קהלְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן־ְׁשַמָּיא  ְוַחִּיים ָעֵלֽ

ָאֵמן) 
פוסע לאחוריו בחת שלש פסיעות בכריעה אחת

ינּו  פוה לימיו ואומר   ֹעֶׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו פוה לשמאלו ואומר    הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלֽ

 ָאֵמן) קהל( ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְוַעל־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל:ושוחה לפיו ואומר  

נוסחי הקדיש 

אומרים שאינם  כשם  יחדיו  קדיש  אומרים  ויותר  שנים  ואין  קדיש  אומר  אחד  יתום  רק 
או לימינו  תפלה,  לבעל  סמוך  עומד  גבאי,  ברשות  קדיש,  האומר   : בשנים  הש"ץ  חזרת 
בתפילת אף  בטלית  מתעטף  דרבנן  קדיש  או  יתום  קדיש  האומר   : קדיש  ואומר  לשמאלו, 
מנחה וערבית משום כבוד הצבור : העובר לפני התיבה אינו אומר קדיש יתום אם יש שם חיובים אחרים.
מזמור  'שיר  אחר  בלבד  אחד  יתום  קדיש  רק  יאמר  מלבדו,  אחרים  חיובים  אין  כאשר 
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 
גם בשאר קדישים,          ויש הקמים קמעה באמירת 'יהא שמיה' בלבד. בכל קדיש יתום אין כופלים 'לעלא'

בעשרת ימי תשובה כלל.

כורע (קטן)  ְוִיְתַקַּדׁש אבל  זוקף ִיְתַּגַּדל    ) ַרָּבא  ִּדְבָרא  קהלְׁשֵמיּה  ְּבָעְלָמא  ָאֵמן)  

ִכְרעּוֵתּה        ְוַיְמִליךךְ ַמְלכּוֵתּה  ְּבַחֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון  ּוְבַחֵּיי ְדָכל־ֵּבית־ִיְׂשָרֵאל 

ָאֵמן) קהל ָאֵמן. (  אבל (קטן) כורעַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב: ְוִאְמרּו  

ְיֵהא ְׁשֵמיּה ַרָּבא ְמָבַרךךְ ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא

כורע (קטן)  ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא  ְוִיְתַהַּדר ְוִיְתַעֶּלה  אבל  ִיְתָּבַרךךְ 

ָּלא ִמָּכל־ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא אבל (קטן) כורע  ְוִיְתַהַּלל ְׁשֵמיּה ְּדֻקְדָׁשא  ְּבִריךךְ הּוא  ְלֵעֽ

ָאֵמן)  קהלְוִאְמרּו ָאֵמן: ( אבל (קטן) כורע ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנָחָמָתא  ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא:



ינּו ְוַעל־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל: ְוִאְמרּו ָאֵמן: ( קהלְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן־ְׁשַמָּיא  ְוַחִּיים ָעֵלֽ

ָאֵמן) 
אבל פוסע לאחוריו בחת שלש פסיעות בכריעה אחת 

ינּו  פוה לימיו ואומר   ֹעֶׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיופוה לשמאלו ואומר    הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלֽ

 ָאֵמן) קהל( ְוִאְמרּו ָאֵמן:  ְוַעל־ָּכל־ִיְׂשָרֵאל:ושוחה לפיו ואומר  

________________________________________________________________________________________________________________

_______________________

Mourners Kaddish Transliterated

Mourner  Bows: Yisgadal ve’yiskadash  Stands  straight: Sh’mey Rabbo  (Congregation:

Omaine!), be’olehmo  deevro  cheeroosay, ve’yamlich  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: hoo ya-aseh

sholoum  Bows  forward: olaynoo  ve’al  kol  Yisroel. ve’imroo  Omaine!

(Congregation: Omaine!)


