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KADDISH SOURCES 
 

By Rabbi Dr. Nachum Amsel 
 

These sources are from the book, “The Encyclopedia of Jewish Values” published by Urim, 
upcoming books, “The Encyclopedia of Jewish Values: Man to Man” or “The  or the

.be published in the future d” to-Encyclopedia of Jewish Values: Man to G 
 

 
 מט.ט:יב, סוטה סוטה משנה ( 1
אין יום שאין בו קללה, ולא ירד הטל לברכה, וניטל טעם  העיד ר׳ יהושע: מיום שחרב בהמ״קשב״ג אומר, ר

 ..הפירות.
 שמיה ואיהא דסידרא אקדושה? מקיים קא אמאי עלמא ואלא...חבירו משל קללתו מרובה ויום יום בכל: רבא אמר
 .דאגדתא רבא

 
 ברכות ג.( 2

ואמר לי:  להתפלל... ירושלים מחורבות אחת לחורבה ונכנסתי, בדרך מהלך הייתי אחת פעם: יוסי רבי אמר, יאתנ
בני, מה קול שמעת בחורבה זו? ואמרתי לו: שמעתי בת קול שמנהמת כיונה ואומרת: אוי לבנים שבעונותיהם 

ך וחיי ראשך, לא שעה לא בלבד אומרת החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתים לבין האומות. ואמר לי: חיי
כך, אלא בכל יום ויום שלש פעמים אומרת כֹך ולא זו בלבד, אלא בשעה שישראל נכנסין לבתי כנסיות ולבתי 
מדרשות ועונין יהא שמיה הגדול מבורך הקדוש ברוך הוא מנענע ראשו ואומר: אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו 

 אוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. כך, מה לו לאב שהגלה את בניו, ו
  

 מדרש משלי יד:ג( 3
ר׳ ישמעאל אומר בשעה שישראל נאספין בבתי מדרשות ושומעין אגדה מפי חכם, ואח״כ עונין אמן יהא שמיה רבא 

יצרתי בעולמי כמה הן מברך, באותה שעה הקב״ה שמח ומתעלה בעולמו, ואומר למלאכי השרת בואו וראו עם זו ש
 ...ן אותימשבחי

 
 שבת קיט: ורש"י שם (4

 כל: לקיש ריש אמר  ...כחו קורעין לו גזר דינו בכל מברך רבא שמיה יהא אמן העונה כל: לוי בן יהושע רבי אמר
 תיקרי אל. אמנים שמר צדיק גוי ויבא שערים פתחו( כו ישעיהו) שנאמר, עדן גן שערי לו פותחין כחו בכל אמן העונה

  ל מלך נאמן.-נינא: אח רבי אמר ?אמן מאי. אמן אומריםש אלא אמנים שמר
  .כוונתו בכל -  כחו בכל

 .נאמן מלך ל-א שהוא, בוראו על מעיד כך -  נאמן מלך ל-א
 
 משלי י:במדרש, ( 5

 .עונותיהם להם ומכפר מוחל אני דינם גזר נחתם אפילו, מברך רבא שמיה יהא אמן שעונין בשעה ...
 

 נו:ארח חיים שולחן ערוך, או( 6
ולענות אותו בקול רם ולהשתדל לרוץ כדי ך למבר רבא שמיה יהא בין יפסיק ולא הגה: הקדיש בעניית לכוין יש

 ...ויש לעמוד כשעונין קדיש וכל דבר שבקדושה. הגה לשמוע קדיש:
 
 נו:אשולחן ערוך, אורח חיים ס"ק א, ה על  משנה ברורה ( 7

 ...דינו גזר לו קורעין כחו בכל מברך איש״ר העונה כל אחז״ל כי. לכוין יש
 עליו שיתלוצצו גדולות קולות יתן לא ומ״מ קשות מתבטלים גזירות זה קול וע״י הכוונה מתעורר שעי״ז .רם בקול

 :חטא להם ויגרום אדם בני
 
 ברכות נז.( 8

 .הבא העולם בן שהוא לו מובטח  מברך רבא שמיה יהא )בחלומו( העונה
 

 א  שולחן ערוך, אורח חיים נו:ס"ק ו על  משנה ברורה( 9
 בעזרה גדולות בקהלות לכן ומודים מקדושה טפי עדיף איש״ר. מאד גדולה מצוה הוא איש״ר שעניית - קדיש לשמוע

 .איש״ר יענה כאחד שתיהם כששומע מנינים כמה שיש
 

 :לאבראשית מז( 10
ה ַויֹאֶמר ְבעָּׁ ַבע ִלי ִהשָּׁ ֵאל ַתחּוַוִיְש  לֹו ַוִישָּׁ רָּׁ ה: רֹאש-ַעל ִיֹשְ   ַהִמטָּׁ
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 דברים ו:ד ותרגום יונתן על בראשית מט:ג  ,ספרימדרש ( 11

 . ועד לעולם מלכותו כבוד שם ברוך שאמר ד״א תשובה ראובן שעשה המטה ראש על ישראל וישתחו אומרים ויש
 

להנא יי חד עני יעקב אבונן ואמר יהא תרי עשרתי שבטוי דיעקב כולהון כחדא ואמרין שמע מינן ישראל אבונן יי א
 .יןשמיה רבא מברך לעלמי עלמ

 
 ג-:אבראשית מט( 12

א יו-ֶאל ַיֲעֹקב ַוִיְקרָּׁ נָּׁ ְספּו ַויֹאֶמר בָּׁ ה ֵהאָּׁ ֶכם ְוַאִגידָּׁ א-ֲאֶשר ֵאת לָּׁ ְבצּו ְוִשְמעּו ְבֵני ַיֲעֹקב ְבַאחֲ  ֶאְתֶכם ִיְקרָּׁ ִרית ַהיִָּׁמים: ִהקָּׁ
ז:ִיֹשְ -ְוִשְמעּו ֶאל ֵאת ְוֶיֶתר עָּׁ ה ֹכִחי ְוֵראִשית אֹוִני ֶיֶתר ֹשְ ֵאל ֲאִביֶכם: ְראּוֵבן ְבֹכִרי ַאתָּׁ  רָּׁ

  
 מדרש תנחומא ויחי ח, מדרש בראשית רבה צט:ה, תרגום ירושלמי על בראשית מט:ב( 13

ו לגלות להן את הקץ נגלה כך ויקרא יעקב אל בני ..., וגו׳ בניו אל יעקב ויקרא שנא׳ הקץ את לבניו לגלות בקש יעקב
כיון שראה אותו יעקב התחיל אומר לבניו בבקשה מכם הוו  ...עליו הקב״ה אמר ליה לבניך אתה קורא ולי לאו, 

אמרו לו יודעין אנו מה בלבך ענו כולם שמע ישראל וגו׳ )דברים ו(,  ...מכבדים להקב״ה כשם שכבדוהו אני ואבותי 
 .ראל על ראש המטה התחיל אומר בלחש ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועדכיון ששמע מהם כך מיד וישתחוו יש

 
 והתחיל ממנו הקב״ה והעלים וגו׳ יקרא אשר את לכם ואגידה האספו שנאמר הקץ את לבניו לגלות בקש יעקב ואף

 :יקח זקנים טעם הרי אתה בכורי ראובן אומר
 

תרי עשרתי שבטוי דיעקב כולהון כחדא ואמרין שמע לביה פליג על אחוי למיזל למפלח קדם טעוון אוחרניין ענין 
 .אי חד עני יעקב אבונן ואמר יהא שמיה רבא מברך לעלמי עלמ-י אלהנא י-מינן ישראל אבונן י

 
 דברים לב:ג( 14

בּו ֹגֶדל ֵלאֹל ד'ִכי ֵשם   א הָּׁ  ינּו:ֵק ֶאְקרָּׁ
 

 מדרש, ספרי האזינו "כי שם ד' אקרא"( 15
ומר ברכו את ה׳ המבורך שעונים אחריהם ברוך א׳ יוסי אומר מנין לעומדים בבית הכנסת ור - ד״א כי שם ה׳ אקרא

ומנין לאומר יהא שמיה רבא מברך שעונים  ...ינוקה׳ המבורך לעולם ועד ת״ל כי שם ה׳ אקרא הבו גודל לאל
 ."ינוקגודל לאל והב"אחריהם לעולמי ולעולמי עולמים ת״ל 

 
 יט:בפירוש משך חכמה על ויקרא ( 16

בעצמותו הוא בלי תכלית ובלי גבול ואינו צריך לשום שלמות זולתו והוא שלם ...  - קדושים תהיו כי קדוש אני וכו'
ונקודה אחת שם במשטר הגלגלים חומר גס ועב גלגל הארץ והוא קטן מכל  ...קודם היות העולם כמו לאחר היותה

יעלה אבק השמימה[ ובה נמצאים לאלפים. ומהם  הגלגלים ]כאשר שיערו החכמים עד אשר תכתוש לעפר דק לא
 ...ברא נמצא קטן וחלוש 

ובחר השם יתברך בזרעם והעיר אותם להשגתו,  ...ואחריו יצחק ויעקב,  ...בממציאו ולהשיגו ...והראשון היה האחד 
, וזה עיקר ואם ישראל בארץ עושים רצון קונם, מקדשים הכל להשם ...והיא התורה ... ונתן להם אצילות מחכמתו

שם הקדש, שמוסר לרשות גבוה, והוא שמוסר הכל להשי"ת, גופו לעבדו וליראה, לבבו ושכלו לאהבו, עבדיו ובני 
ביתו ומיודעיו לקרבם לעבודת השי"ת, עת תציץ הארץ יפרחו פרחיה קול התורה נשמע וצהלת אדון הכל מלאה 

מלואים פס' כ"ג )צו פ' קפה( אין לך כל דבר ודבר שאין ולשון הת"כ במכילתא ד ...הארץ, מביאי בכורים זמר ינעימו
 ...בו מצוה למקום כו' עיי"ש באורך

 
 מדרש מכילתא על שמות טו:א( 17

 .בעולם שמו מתגדל אז מקום של רצונו עושין כשישראל אומר אלעזר בן שמעון - וארוממנהו אבי אלקי
 

 ויקרא כב:לב ופירוש רבינו בחיי( 18
ֵאל ֲאִני ְולֹא ְתַחְללּו  ְדִשי ְוִנְקַדְשִתי ְבתֹוְך ְבֵני ִיְשרָּׁ  .ְמַקִדְשֶכם ד'ֶאת ֵשם קָּׁ

 
ובמדרש זה מצות עשה שבתורה לקדש את ה' ברבים, וכך דרשו חז"ל )ספרא אמור פרק ט, ו( ונקדשתי בתוך בני ...

ועוד הוכיחו חז"ל מן  ...ראל. ישראל מסור עצמך לקדש את שמי, יכול ביחיד, תלמוד לומר ונקדשתי בתוך בני יש
הכתוב הזה שכל דבר שבקדושה צריך עשרה, והוא שאמרו בברכות )כא ע"ב( אין דבר שבקדושה בפחות מעשרה 

 ".ונקדשתי בתוך בני ישראל"שנאמר 
 

 רמב"ם, הלכות יסודי התורה ה:א( 19
 .ראליש בני בתוך ונקדשתי שנאמר הזה הגדול השם קדוש על מצווין ישראל בית כל
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 רמב"ם, ספר המצוות מצות עשה ט( 20
וענין זאת המצוה אשר אנחנו מצווים לפרסם  "ונקדשתי בתוך בני ישראל"היא שצונו לקדש השם והוא אמרו 

האמונה הזאת האמתית בעולם ושלא נפחד בהיזק שום מזיק ואע"פ שבא עלינו מכריח גובר יבקש ממנו לכפור בו 
צמנו למיתה ולא נתעהו לחשוב שכפרנו ואע"פ שלבנו מאמין בו יתעלה וזאת היא ית' לא נשמע ממנו אבל נמסור ע

מצות קדוש השם המצווים בה בני ישראל בכללם רוצה לומר מסירת נפשנו למות ביד האונס על אהבתו ית' ואמונת 
וישראל  יחודו כמו שעשו חנניה מישאל ועזריה בזמן נבוכדנצר הרשע כשגזר להשתחות לצלם והשתחוו כל העמים

בכלל ולא היה שם מקדש שם שמים והיתה בזה חרפה גדולה על ישראל שנעדרה המצוה הזאת מכלם ולא היה שם 
מקיים אותה אבל פחדו הכל ולא נצטותה מצוה זו אלא למעמד הגדול ההוא שפחד ממנו העולם כלו והיה בו ראוי 

לא תשלם חרפת ישראל בעדות ההיא ושיראו שיפורסם היחוד ויגלה ברבים בעת ההיא ויעד השם על ידי ישעיה ש
בהם ילדים בעת ההיא הקשה לא יפחידם המות וימסרו נפשם ויפרסמו ויחזקו האמונה ויקדשו את השם ברבים 
כמו שצונו ית' על ידי משה רבנו והוא אמרו לא עתה יבוש יעקב ולא עתה פניו יחורו כי בראותו ילדיו מעשה ידי 

 ...ץ מצרים על מנת שתקדשו שמי ברביםו' ולשון ספרא על מנת כך הוצאתי אתכם מארבקרבו בקרבו יקדישו שמי וג
 

 יחזקאל לח:כג( 21
יָּׁה ֵאל ַאְדַמת-ַעל גֹוג בֹוא ְביֹום ַההּוא ַביֹום|  ְוהָּׁ רָּׁ י ְנֻאם ִיֹשְ ִתי ַתֲעֶלה ’ד ֲאֹדנָּׁ ִתי: ְבַאִפי ֲחמָּׁ ִתי-ְבֵאש ּוְבִקְנאָּׁ -ִאם ִדַבְרִתי ֶעְברָּׁ

 ֹ דֹול ַרַעש ִיְהֶיה ַההּוא ַביֹום|  אל ֵאל ַאְדַמת ַעל גָּׁ רָּׁ ֲעשּו :ִיֹשְ ל ְורָּׁ ֶדה ְוכָּׁ ַמִים ְוַחַית ַהשָּׁ ַני ְדֵגי ַהיָּׁם ְועֹוף ַהשָּׁ ֹרֵמֹש -ִמפָּׁ ֶרֶמֹש הָּׁ הָּׁ
ם ֲאֶשר ַעל-ַעל דָּׁ אָּׁ ה ְוֹכל הָּׁ מָּׁ ֲאדָּׁ ְפלּו ַהמַ -הָּׁ ִרים ְונָּׁ ה ְוֶנֶהְרסּו ֶההָּׁ מָּׁ ֲאדָּׁ ֶרץ ִתפֹול: -לְדֵרגֹות ְוכָּׁ ְפֵני הָּׁ אָּׁ ה לָּׁ יו חֹומָּׁ לָּׁ אִתי עָּׁ רָּׁ ְוקָּׁ

ל י -ְלכָּׁ ַרי ֶחֶרב ְנֻאם ֲאֹדנָּׁ ִחיו ִתְהֶיה:ֶחֶר  ’דהָּׁ ְפִרית  ב ִאיש ְבאָּׁ ִביש ֵאש ְוגָּׁ ם ְוֶגֶשם שֹוֵטף ְוַאְבֵני ֶאְלגָּׁ ְוִנְשַפְטִתי ִאתֹו ְבֶדֶבר ּוְבדָּׁ
יו ְוַעל לָּׁ יו וְ -ַאְמִטיר עָּׁ ְדעּו ִכי ים ַרִבים ֲאֶשר ִאתֹו:ַעִמ -ַעלֲאַגפָּׁ  :   ד'ֲאִני -ְוִהְתַגִדְלִתי ְוִהְתַקִדְשִתי ְונֹוַדְעִתי ְלֵעיֵני גֹוִים ַרִבים ְויָּׁ

 
 נו:אשולחן ערוך, אורח חיים ס"ק ב על  משנה ברורה ( 22

 לענין( לח ביחזקאל) האמור דשתי"והתק "והתגדלתי המקרא ע״פ שהוסד ויתקדש יתגדל הקדיש נוסח. הקדיש
 . אחד" ושמו אחד ד׳ יהיה ההוא "ביום דכתיב הקב״ה של שמו יתגדל שאז ומגוג גוג מלחמת

 
 מט.סוטה ( 23

 שמיה ואיהא דסידרא אקדושה? מקיים קא אמאי עלמא ואלא...חבירו משל קללתו מרובה ויום יום בכל: רבא אמר 
 .דאגדתא רבא

 
 ילה קדושה ג, תפ-ישעיהו ו:ב( 24

ִפים רָּׁ יו ּוִבְשַתִים ְיַכֶסה ַרגְ  ֹשְ נָּׁ ד ִבְשַתִים | ְיַכֶסה פָּׁ ַפִים ְלֶאחָּׁ ַפִים ֵשש ְכנָּׁ יו ּוִבְשַתִים ְיעֹוֵפף:ֹעְמִדים | ִמַמַעל לֹו ֵשש ְכנָּׁ רָּׁ  לָּׁ א ְוקָּׁ
דֹוש -ֶזה ֶאל ַמר קָּׁ דֹוש ֶזה ְואָּׁ דֹוש קָּׁ ל ד'קָּׁ אֹות ְמלֹא כָּׁ ֶרץ-ְצבָּׁ אָּׁ  ְכבֹודֹו: הָּׁ

תּוב ַעל ַיד ְנִביֶאָך: רֹום. ַככָּׁ ם. ְכֵשם ֶשַמְקִדיִשים אֹותֹו ִבְשֵמי מָּׁ עֹולָּׁ ַמר: ְנַקֵדש ֶאת ִשְמָך בָּׁ א ֶזה ֶאל ֶזה ְואָּׁ רָּׁ  ְוקָּׁ
דֹוש  - קו"ח דֹוש. קָּׁ דֹוש. קָּׁ ֶרץ ְכבֹודֹו: ד'קָּׁ אָּׁ ל הָּׁ אֹות. ְמלֹא כָּׁ  ְצבָּׁ

ֹ  - חזן רּוְך י ם בָּׁ תָּׁ  אֵמרּו:ְלֻעמָּׁ
רּוְך ְכבֹוד  - קו"ח  ִמְמקֹומֹו: ד'בָּׁ

תּוב ֵלאֹמר: - חזן ְדְשָך כָּׁ  ּוְבִדְבֵרי קָּׁ
ֹדר. ַהְללּויָּּׁה: ד'ִיְמֹלְך  - קו"ח ם. ֱאֹלַהִיְך ִציֹון ְלֹדר וָּׁ  ְלעֹולָּׁ

 
 קדושא דסדרא בתפילת ובא לציון( 25

א רָּׁ ֵאל. ְוקָּׁ רָּׁ דֹוש יֹוֵשב ְתִהלֹות ִיֹשְ ה קָּׁ ַמר: ְוַאתָּׁ  ֶזה ֶאל ֶזה ְואָּׁ
דֹוש  דֹוש. קָּׁ דֹוש. קָּׁ ֶרץ ְכבֹודֹו: ד'קָּׁ אָּׁ ל הָּׁ אֹות. ְמלֹא כָּׁ  ְצבָּׁ

א עֹובַ  ה ֵבית ְשִכיְנֵתּה. ַקִדיש ַעל ַאְרעָּׁ אָּׁ א ִעלָּׁ ְמִרין ַקִדיש ִבְשֵמי ְמרֹומָּׁ ַלם ּוְמַקְבִלין ֵדין ִמן ֵדין. ְואָּׁ ד ְגבּוְרֵתּה. ַקִדיש ְלעָּׁ
ְלַמיָּׁא. ּוְלעָּׁ  ֵרּה: ד'ְלֵמי עָּׁ א ִזיו ְיקָּׁ ל ַאְרעָּׁ אֹות. ַמְליָּׁא כָּׁ  ְצבָּׁ

רּוְך ְכבֹוד  דֹול. בָּׁ ֶאְשַמע ַאֲחַרי קֹול ַרַעש גָּׁ ֵאִני רּוַח. וָּׁ  ִמְמקֹומֹו: ד'ַוִתשָּׁ
ְמִרין: ל ִזיַע ַסִגיא ִדְמַשְבִחין ְואָּׁ ִעית ַבְתַרי קָּׁ א. ּוְשמָּׁ ַלְתִני רּוחָּׁ  ּוְנטָּׁ

א  ְבִריְך רָּׁ  ֵמֲאַתר ֵבית ְשִכיְנֵתּה: ד'ְיקָּׁ
ֶעד: ד' ם וָּׁ  ִיְמֹלְך ְלעֹולָּׁ
ְלַמיָּׁא. ד' ְלֵמי עָּׁ ַלם ּוְלעָּׁ ֵאם ְלעָּׁ  ַמְלכּוֵתּה קָּׁ
 

 שבת יב:( 26
 אין מלאכי השרת נזקקין לו, שאין מלאכי השרת מכירין בלשון ארמיִ  ארמי  בלשון צרכיו השואל כל

 
 זוהר ב:קכט.( 27

 דהאי בגין נפיק דגניז גוונא האי כדין דסידרא לקדושה ישראל דמטאן שעתא אתחזיב ולא חזידאת אחרא גוונא
 בשעתא ואתחזי נהיר גוונא והאי. בהדייהו חברים דאינון עלאי מלאכי על יתיר ישראל מקדשי דקא קדושתא איהו

ישראל בגין דלא ישגחון ו׳( עד דמסיימי וכ ישגחון לא עד ישראל מסיימין דהא נ״א) דא קדושתא מקדשי דישראל
מלאכים עלאין ויענישו לון לעילא ולא יקטרגון עלייהו. כדין כרוזא נפיק ואמר עלאין ותאין אציתו מאן איהו גס 
רוחא במלי דאורייתא מאן איהו דכל מלוי בגין למגבה במלי דאורייתא. בגין דתנינן דבר נש בעי למהוי שפיל בהאי 
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ו באורייתא אלא בעלמא דאתי. בקדושתא דא בעינן לאסתמרא ולאגנזא לה עלמא במלי דאורייתא דהא לית גבה
ביננא בגין דנתקדש גו קדושה ברישא ובסופא. יתיר מאינון קדושן דאמרי בהדן מלאכי עלאי. קדושה דאנן מקדשי 

 דא בשבחא דאנן משבחן למלאכי עלאי ובגין שבחא דא שבקין לון למעאל גו תרעי עלאי ועל דא אנן אמרין קדושה
 אנן כך ובגין(. דילן ס״א) דלהון בסדורא לון משבחין דאנן מגו דלעילא תרעין למיעל ברחימו לן ושבקין הקדש בלשון
 מינן יתיר קדישין אינון עלאי מלאכי אלא. הכי לאו. היא רמאותא תימא ואי. עלאין תרעין ועאלן יתיר קדושן נטלין
ומשכין עלן קדושאן אלין לא ניכול למיהוי חברים בהדייהו ויקרא מלא דאנן נטלין ואל יתיר קדושתא נטלי ואינון

דקב״ה לא ישתלים עילא ותתא בזמנא חדא. ועל דא אנן משתדלין למהוי עמהון חברים ויסתלק יקרא דקב״ה עילא 
ותתא בזמנא חדא. קדושה די בסופא איהי תרגום כמה דאוקימנא ודא אפילו יחיד יכיל לומר לה אינון מלי דתרגום 
אבל מלין דלשון הקדש דקדושה לאו אינון אלא בעשרה. בגין דלשון הקדש שכינתא מתחברא בהדיה. ובכל קדושה 
דשכינתא אתיא לאו איהי אלא בעשרה דכתיב )ויקרא כב( ונתקדשתי בתוך בני ישראל וגו׳ בני ישראל אינון לשון 

דקדיש דאיהו תרגום אמאי לאו איהו  הקדש ודאי ולא שאר עמין דאית לון לישן אחרא. ואי תימא הא קדושתא
ביחיד. תא חזי קדושתא דא לאו איהו כשאר קדושאן דאינון משלשין. אבל קדושתא דא איהי סלקא בכל סטרין 
לעילא ותתא ובכל סטרי מהימנותא ותברא מנעולין וגושפנקן דפרזלא וקליפין בישין )ס״א ודא איהו שבחא 

א ואסתלקותא דא יתיר מכלא מאי טעמא בגין דאיהו לאתכפייא דאסתלק ביה יקרא דקב״ה יתיר משבחא אחר
סטרא אחרא ולאסתלקא( לאסתלקא יקרא דקב״ה על כלא ואנן בעינן למימר לה בלישנא דסטרא אחרא ולאתבא 
בחילא תקיף אמן יהא שמיה רבא מברך בגין דיתבר חילא דסטרא אחרא ויסתלק קב״ה ביקריה על כלא. וכד אתבר 

דסטרא אחרא קב״ה אסתלק ביקריה ואדכר לבנוי ואדכר לשמיה. ובגין דקב״ה אסתלק  בקדושתא דא חילא
 ..ביקריה בקדושתא דא לאו איהי אלא בעשרה.

 
 פירוש רש"י על סוטה מט.( 28

 קריאתו שאומר מועט דבר יום בכל בתורה עוסקין ישראל כל שיהו אלא תקנוה שלא קדושה סדר  - דסידרא אקדושה

ותלמוד התורה  השם קדושת שתים כאן ויש הארץ ובעמי בתלמידים ישראל בכל שנוהג וכיון בתורה סקיןכעו והן ותרגומו

חביב הוא וכן יהא שמיה רבה מברך שעונין אחר הגדה שהדרשן דורש ברבים בכל שבת היו נוהגין כך ושם היו נקבצין כל 

 .העם לשמוע לפי שאינו יום של מלאכה ויש כאן תורה וקידוש השם
 

  א נה:ערוך השולחן אורח חיים  (29
הקדיש הוא שבח גדול ונורא שתקנו אנשי כנסת הגדולה אחרי חורבן בית ראשון והיא תפלה על חילול שמו יתברך 
מחורבן בית המקדש וחורבן ארץ הקודש ופיזור ישראל בארבע כנפות הארץ ואנו מתפללים שיתגדל ויתקדש שמו 

ואמר  "והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי לעיני גוים רבים וידעו כי אני ה'", כג[ יתברך כמו שאמר הנביא ]יחזקאל לח
ר' יוסי בריש ברכות ]ג'.[ שפעם אחת שמע בת קול שמנהמת כיונה ואומרת אוי לבנים שבעונותיהם החרבתי את 

ד אלא שבשעה ביתי ושרפתי את היכלי והגליתים וכו' וא"ל אליהו הנביא שג' פעמים ביום יוצא בת קול כזה ולא עו
שישראל נכנסין לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ועונין אמן יהא שמיה רבה וכו' הקדוש ברוך הוא מנענע בראשו ואומר 
אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו כך מה לו לאב שהגלה את בניו ואוי להם לבנים שגלו מעל שלחן אביהם ומפני 

בלשון זה ולכן כדי שכולם יבינו תקנו בלשון המדובר ועוד יש  גודל מעלתו תקנוהו בלשון ארמית מפני שבבבל דיברו
 טעמים כמוסים בזה:

 
 מסכת סופרים יט:יב( 30

 ולהלוותם לקלסן חתנים חסד להם לגמול כדי לכנסת באים והאבלים החתנים שיהו התקינו המקדש בית משחרב
 שם ומוצא הכנסת בפני או הכנסת בית לש דלתי אחורי לו הולך מוסף של תפלה החזן שיגמרו לאחר אבלים לבתיהן

מר בעלמא דעתיד לחדתא אלא על התלמוד או ואין קדיש אומר כך ואחר ברכה עליהם ואומר קרוביו וכל האבלים
 ועל הדרש.
 

 דניאל ב:כ( 31
ַמר ֶלֱהֵוא ְשֵמּה ִדי ִנֵיאל ְואָּׁ ֵנה דָּׁ ַרְך ִמן-עָּׁ א ְמבָּׁ הָּׁ א ְוַעד-ֱאלָּׁ ְלמָּׁ ְכְמתָּׁ -עָּׁ א ִדי חָּׁ ְלמָּׁ א ִדיעָּׁ  ֵלּה ִהיא:-א ּוְגבּוְרתָּׁ

 
 ב-איוב כה:א( 32

יו: לֹום ִבְמרֹומָּׁ ה שָּׁ ַפַחד ִעמֹו ֹעֹשֶ  ַוַיַען ִבְלַדד ַהֻשִחי ַויֹאַמר: ַהְמֵשל וָּׁ
 

 עמרם גאון סדור רב (33
 ואומר קדיש עד דאמירן בעלמא ואמרו אמן. יהא שלמא רבא עד עושה שלום. 

 (גח:כיחזקאל ל) .ידעו כי אני ה'דשתי ונודעתי לעיני עמים רבים ותניא אמר ר' והתגדלתי והתק
 

  :זהלכות מוצאי שבת סימן פט -ספר אור זרוע חלק ב ( 34
והא דאין אומרים קדיש לאחר קה"ת פי' מורי ה"ר אלעזר מוורמש לפי כי תקנו לנו כנה"ג לומר ז' פעמים קדיש בכל 

ם לאחר קה"ת נוהגת בכל יום ואומר קדיש אחר תורה יתגדל יום כנגד שבע ביום הללתיך חוץ מקדיש שאומרי
ויתקדש ע"י שאז מתקדש שמו בעולם בתורה שבכתב ותקנו הקדיש בבקר לפני ברכו לאחר פסוקי תהלים וויושע אך 
ברכה אחת תקנו מלך מהולל בתשבחות ואינה הפסקה ולאחר פסוקי תחנונים או ביום שאין תחנון לאחר פסוקי 

יש ולאחר סדר קדושה פסוקים הם קדיש וקדיש לפני תפילת ערבית ולאחר פסוקי ברוך ה' יום יום ברכת כהנים קד
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שבהם י"ח אזכרות כנגד י"ח ברכות שבתפילה וברכת המלך אינה הפסקה וכן כשקורין פרקי אבות אומר בסוף ר' 
הקטורת ה' יברך את עמו  ינו פטוםקחנניא בן עקשיא אומר עד יגדיל תורה ויאיר ואומר קדיש וכן אחר אין כאל

בשלום וכן לאחר במה מדליקין לכך בשבת בשחרית אחר הקריאה אומרים קדיש שרוצים להפסיק ולומר יקום 
פורקן ואומרים קדיש לפני התפילה עוד לפי שאין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש ולא בולא כלום. ומה 

שאין לומר קדיש עד לאחר סדר קדושה וזהו הפסקה אבל  שאומרים קדיש ביום ב' )וג'( ]וה'[ לאחר קריאה לפי
במנחה שאין הפסקה בינתים אומר קדיש לפני התפילה ולא לאחר קריאה ע"כ נדחה קדיש בקריאה עד לפני תפילה 

 בי אין לעמוד בפתע פתאום להתפלל עכ"ל:
 

 אורח חיים נה:א טור,לבוש על ( 35
ל פסוקי דזמרה, שכן תקנו קדיש לעולם לומר אחר פסוקים כמו אחר ישתבח אומר השליח צבור קדיש והוא קאי ע

ועיין לעיל סימן נ"ג סעיף ב': ואין אומרים אותו פחות מעשרה, שכל דבר  הג"השיתבאר עוד בעזרת השם:* 
ואין שבקדושה כגון קדיש וברכו וקדושה אין אומרים אותו בפחות מעשרה כמו שיתבאר טעמא לפנינו בעזה"י. 

זה שהוא אחר פסוקי  א'קסד[, והם אלו: :]תהלים קיט קדישים בכל יום כנגד שבע ביום הללתיך פוחתין משבעה
אחר סדר קדושה שהוא גם כן דבר שבקדושה, וכאן  ג'אחר תפלת שמונה עשרה שהוא מצוה בפני עצמה.  ב'דזמרה. 

, ותתקבל צלותהון אומרים קדיש שלם עם תתקבל צלותהון מפני שהוא כולל כל התפלה עם תפלת שמונה עשרה
קאי דווקא אתפלת שמונה עשרה, דלעולם אין אומרים תתקבל צלותהון אלא אחר שאמרו תפלת שמונה עשרה כמו 

ומה שאין אומרים תתקבל מיד אחר תפלת שמונה עשרה, היינו משום דסדר  הג"השיתבאר בעזה"י במקומותיו:* 
ממתינין מלומר תתקבל עד אחר סדר קדושה כדי  קדושה בתר תפלה גרירא לפי שהיא מענין תפלה ושבח, ולכן

אחר אשרי  ה'ואחר כך אומרים עלינו לשבח וקדיש אחריו שיש בו פסוקים.  ד'שיהא חוזר גם על סדר הקדושה. 
שבמנחה שהוא מצוה בפני עצמה, מקבלתם ז"ל שאמרו ]ברכות ד ע"ב[ כל האומר תהלה לדוד ג' פעמים בכל יום 

אחר ברכות קר"ש של  ז'' אחר תפלת מנחה והוא שלם עם תתקבל דקאי אתפלה. ו ...באמובטח לו שהוא בן עולם ה
ערבית. וכל אלו הם חובה מדברי חז"ל, אבל תפלת ערבית עם הקדיש שאחריה היא רשות כמו שיתבאר לפנינו 

 :...בעזה"י
 

 ט-שולחן ערוך, אורח חיים נד:ג ומשנה ברורה שם ס"ק זרמ"א, ( 36
 (בו כל) קדיש בלא ערבית מתחילין ולכן שלפניו תהלה בלא הש״צ יאמר להתפלל חוזריןכש כך ולאחר ...

 : קדיש לומר יכול הפסוקים לבד הוא רק אמר לא אם דאפילו משמע. הש״ץ( ז)
תחיל ברכו בלא קדיש שלעולם לא תמצא קדיש בלי י רק  קדיש יאמר לא פסוקים אמר לא ואם. פסד״ז מקצת( ח)

  ...  פסוקים שלפניו
. או אחר תפלה וכמו שכתבנו בס״ק הקודם וכן אחר שלמד איזה ענין מתורה שבע״פ יוכל לומר קדיש בלא תהלה)ט( 

 מקצת דבר אגדה ואז יוכל לומר הקדיש דרבנן כי על כל פנים רי זה דרבנן ועיין במ״א שמסיק דדוקא אם אמר אח
אחר פרקי אבות ואחר במה מדליקין המאמר דר׳  עיקר הקדיש זה נתקן על דבר אגדה וע״כ מנהג כל ישראל לומר

חנניא בן עקשיא או אר״א א״ר חנינא ת״ח מרבים שלום וכו׳. ולפ״ז יש ליזהר כשלומדים משניות יאמרו בסוף 
הלימוד המאמר דר׳ חנניא בן עקשיא וכדומה כדי שיהיו יוכלו לומר עי״ז אח״כ הקדיש דרבנן. ואחר תנ״ך אומרים 

אחר ג׳ פסוקים. ואין לומר קדיש אא״כ היו עשרה אנשים בבהכ״נ בשעת אמירת הפסוקים קדיש שלם אפילו רק 
והלימוד וכמו שיתבאר בסימן נ״ה במ״ב סק״ב ואפילו אם רק ב׳ וג׳ לומדים אומרים קדיש כשיש שם עשרה ואפילו 

 ...)מי שלא למד יכול ג״כ לומר הקדיש 
 

 ה שםומשנה ברור ד, הנו:שולחן ערוך, אורח חיים ( 37
 כשאומר החזן יתגדל כורע וכן ביהא שמיה רבא וכן בבריך הוא וכן באמן: 

 לאחר שסיים הקדיש פוסע ג׳ פסיעות ואחר כך אומר עושה שלום וכו׳:
 

 כלה רבתי, פרק ב (38
 והוה ביה לסגויי מצי הוה ולא אכתפיה טונא דרי דהוי גברא לההוא אשכחיה אתרא לההוא נפק עקיבא דר׳ ת״ש 

דנא בההיא עלמא ועכשיו איכא נטורין עילוון ולא עבי דלא איסורא שבקנא לא א״ל עבידתיך מאי א״ל ומתאנח חצו
שבקין לי דינוח א״ל רבי עקיבא שבקת ברא א״ל בחייך לא תשלין דדחילנא ממלאכי דמחו לי בפולסי דנורא ואמרין 

א מעברתא אזל ר׳ עקיבא עאל לההיא לי אמאי לא תיתי בפריע א״ל אימא ליה דקא ניחותך א״ל שבקית אתת
מדינתא אמר להו בריה דפלוני היכא )ליה( אמרו ליה יעקר זכרו דההוא שחיק עצמות א״ל אמאי אמרו ליה ההוא 
לסטים אכל אינשי ומצער בריתא ולא עוד אלא שבא על נערה המאורסה ביום הכפורים אזל לביתיה אשכח אתתיה 

לכי גדל אוקמי׳ בבי כנישתא לברוכי בקהלא לימים אזל ר׳ עקיבא לההוא מעוברתא נטרה עד דילדה אזל מהליה 
 אתרא איתחזי ליה א״ל תנוח דעתך שהנחת את דעתי:

 
 מדרש רבי אליעזר זוטא יז:יד( 39

 החזיר ולא[ דבר] לו דברתי, עצים מלקט שהוא אחד אדם מצאתי בדרך מהלך הייתי אחת פעם זכאי בן יוחנן ר׳ אמר
 עד לי האזין רבי לי אמר, לך למה עצים אתה מת אם לו אמרתי, חי ולא מת אני לי ואמר אלי בא כך ואחר(, דבר) לי

לך דבר אחד, כשהייתי חי ]אני[ וחבירי בפלטרי היינו עוסקים, כשבאנו כאן גזרו עלינו גזר דין שריפה, כשאני  שאומר
לו דינכם עד מתי, אמר לי כשבאתי לכאן  מלקט עצים שורפין את חברי, וכשהוא מלקט עצים שורפין אותי, אמרתי

הנחתי אשתי מעוברת ויודע אני שזכר הוא, בבקשה ממך הוי זהיר בו משעה שנולד עד שיהיה בן חמש שנים, 
 הוליכהו לבית רבו למקרא, בשעה שהוא אומר ברכו את ה׳ המבורך מעלין אותי מדינה של גיהנם.
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 אור זרוע, חלק ב, הלכות שבת נ( 40

' עקיבה שראה אדם אחד שהיה ערום ושחור כפחם והיה טוען על ראשו כטען עשרה טעונין והיה רץ מעשה בר
כמרוצת הסוס גזר עליו ר' עקיבה והעמידו ואמר לאותו האיש למה אתה עושה עבודה קשה כזאת אם עבד אתה 

]אל[ תעכבני שמא ירגזו ואדונך עושה לך כך אני אפדה אותך מידו ואם עני אתה אני מעשיר אותך א"ל בבקשה ממך 
עלי אותם הממונים עלי א"ל מה זה ומה מעשיך אמר לו אותו האיש מת הוא ובכל יום ויום שולחים אותי לחטוב 
עצים ושורפין אותי בהם וא"ל בני מה היתה מלאכתך בעולם שבאת ממנו א"ל גבאי המס הייתי והייתי מראשי העם 

שמעת מן הממונים עליך אם יש לך תקנה א"ל בבקשה ממך על תעכבני  ונושא פנים לעשירים והורג עניים א"ל כלום
אלא שמעתי מהם דבר שאינו יכול להיות שאילמלי היה לו שמא ירגזו עלי בעלי פורענות שאותו האיש אין לו תקנה 

 לזה העני בן שהוא עומד בקהל ואומר ברכו את ה' המבורך ועונין אחריו ברוך ה' המבורך לעולם ועד או יאמר
ואותו איש לא הניח בן בעולם ועזב אשתו  יתגדל ועונין אחריו יש"ר מברך מיד מתירין אותו האיש מן הפורענות

מעוברת וא"י אם תלד זכר מי מלמדו שאין לאותו האיש אהוב בעולם באותה שעה קיבל עליו ר"ע לילך ולחפש אם 
עקיבה. ושום אנתתך א"ל שושניבא ושום קרתך הוליד בן כדי שילמדו תורה ויעמידו לפני הצבור א"ל מה שמך א"ל 

א"ל לודקיא מיד נצטער ר"ע צער גדול והלך ושאל עליו כיון שבא לאותו מקום שאל עליו א"ל ישתחקו עצמותיו של 
שאל על הבן אמרו הרי ערל הוא אפי' מצות מילה לא עסקנו אותו הרשע שאל על אשתו א"ל ימחה זכרה מן העולם 

הושיבו לפניו ולא היה מקבל תורה עד שישב עליו מ' יום בתענית יצתה בת קול ואמרה לו ר' מיד נטלו ר"ע ומלו ו
עקיבה לך ולמד לו הלך ולמדו תורה וק"ש וי"ח ברכות וברכת המזון והעמידו לפני הקהל ואמר ברכו את ה' 

אותה שעה מיד התירו המת מן הפרעניות המבורך וענו הקהל ברוך ה' המבורך לעולם ועד יתגדל יהא שמיה רבא ב
מיד בא לר"ע בחלום ואמר יהר"מ ה' שתנוח דעתך בגן עדן שהצלת אותי מדינה של גיהנם מיד פתח ר"ע ואמר יהי 
שמך ה' לעולם ה' זכרך לדור ודור וכן מצא מורי ה"ר אלעזר מוורמשא דתנא דבי אליהו רבא דקטן האומר יתגדל 

 מציל אביו מן הפורענות:
 
 סנהדרין קד.( 14

 אבא מזכי ברא
 

 דברים כא:ח ופירוש רבינו בחיי על דברים כא:ו( 42
ִדיתָּׁ  ֵאל ֲאֶשר פָּׁ ם: ד'ַכֵפר ְלַעְמָך ִיְשרָּׁ ֶהם ַהדָּׁ ֵאל ְוִנַכֵפר לָּׁ ִקי ְבֶקֶרב ַעְמָך ִיְשרָּׁ ם נָּׁ  ְוַאל ִתֵתן דָּׁ

החיים שמתכפרין בממונם, אשר פדית אלו המתים דרשו בפסיקתא )עיין תנחומא האזינו א( אלו   - ךכפר לעמ
שמתכפרין בממון החיים. ולמדנו מזה שההקדשות שנוהגין החיים להקדישם בעד המתים, שיש להם תועלת 
למתים, וכל שכן אם הבן מקדיש בעד אביו שהוא זכות לאביו בהיות אוכל הבן פירותיו, והוא הדין לאומר בשבילו 

סת בצבור, וכמו שאמרו באגדה באותו מעשה של רבי עקיבא, וכדאיתא במסכת כלה קדיש או שום ברכה בבית הכנ
 )רבתי פרק ב(:

 
 ספר חסידים תתשעא( 43

אלא כך אמר הקב"ה ברא מזכי אבא כגון שהאב חוטא ונותן את בנו ללמוד תורה ומעשים טובים הואיל וע"י האב 
לאחר מותן הרי כשעשו הבנים כאלו יעשו האבות. זכה הבן ברא מזכה אבא ואם האבות צוו לבנים לעשות דברים 

 .ומכאן תקנו שנודרין צדקה שייטב לאותן שכבר מתו
 

 רוקח הגדול, הלכות שבת נ, נג ( 44
...ואחר כך אומר במה מדליקין והיתום אומר קדיש... אין כאלוקינו פיטום הקטורת ועומד היתום ואמר קדיש ויוצאן 

 מבית הכנסת.
 

 ק ב, הלכות שבת נאור זרוע, חל( 45
ינו עומד היתום ואומר קדיש אבל בצרפת קמנהגנו בארץ כנען וכן מנהג בני רינוס לאחר שיאמרו הצבור אין כאל

ראיתי שאינם מקפידים על כך מי שיאמר קדיש אם נער יתום או נער שיש לו אב ואם וכמנהגנו מסתברא משום 
 מעשה שהיה דמעשה בר"ע:

 
 (, יורה דעה שעודרכי משה הקצר )רמ"א( 46

ובאור זרוע )הל' שבת סוף סי' נ( כתב בשם מורו הרב ר' אליעזר )ממיץ( ]מוורמשא[ דמצא בתנא דבי אליהו רבה 
 דקטן האומר יתגדל פודה את אביו מן הפורענות:

 
 רמ"א, שולחן ערוך שעו:ד( 47

מי שיודע איסור בדבר אבל בימות החול אבל לא נהגו להתפלל בשבת ויו״ט )כן הוא בתשובת מהרי״ל( אע״פ שאין ... 
ומי שאינו יודע להתפלל כל התפלה יתפלל למנצח  להתפלל יתפלל ויותר מועיל מקדיש יתום שלא נתקן אלא לקטנים

ובא לציון וכו׳ )ב״ז( ונהגו שאין אומרים קדיש ותפלה רק י״א חדשים כדי שלא יעשו אביהם ואמם רשעים כי משפט 
 ...רשע י״ב חדש
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 ברכות כא:, מגילה כג: עם פירוש רש"י( 48
 פחות יהא לא שבקדושה דבר כל ישראל בני בתוך ונקדשתי( כ״ב ויקרא: )שנאמר קדושה אומר היחיד שאין מנין

תיב הכא: )ויקרא כ״ב( ונקדשתי כ. תוך תוך אתיא: אבא בר חייא דרבי אחוה רבנאי דתני? משמע מאי. מעשרה
)במדבר ט״ז( הבדלו מתוך העדה הזאת, מה להלן עשרה, אף כאן עשרה. ודכולי עלמא בתוך בני ישראל וכתיב התם: 

מיהת מפסק לא פסיק. איבעיא להו: מהו להפסיק ליהא שמו הגדול מבורך? כי אתא רב דימי אמר, רבי יהודה ורבי 
 .שמעון תלמידי דרבי יוחנן אמרי: לכל אין מפסיקין, חוץ מן יהא שמו הגדול מבורך

 
 מזמנין ואין בנביא... מפטירין ואין, בתורה קורין ואין, כפיהם את נושאין ואין, התיבה לפני עוברין ואין .... משנה
. מנא הני מילי? אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: דאמר קרא )ויקרא כ״ב( גמרא מעשרה... פחות בשם

מע? דתני רבי חייא: אתיא תוך תוך, ונקדשתי בתוך בני ישראל כל דבר שבקדושה לא יהא פחות מעשרה. מאי מש
, ואתיא עדה עדה, דכתיב "העדה מתוךהבדלו ", וכתיב התם )במדבר ט״ז( "בני ישראל בתוךונקדשתי "כתיב הכא 

 , מה להלן עשרה אף כאן עשרה."עד מתי לעדה הרעה הזאת"התם )במדבר י״ד( 
 .  וכלב יהושע ויצא הזאת" הרעה לעדה מתי "עד שנאמר, מעשרה פחותה אין -  עדה 

 
 שולחן ערוך, אורח חיים נה:א ומשנה ברורה שם ס"ק ב( 49

 שאין וברכו לקדושה וה״ה שערות ב׳ שהביאו גדולים חורין בני זכרים מי׳ בפחות אותו ואין אומרים קדיש אומרים
 :מעשרה בפחות נאמרין

 
ש וקדושה וברכו  וקה״ת ונשיאת כפים אין . פי׳ אחר פסוקי דזמרה ובעינן עשרה שכל דבר שבקדושה כגון קדיקדיש

עד "וילפינן בגז״ש דתוך תוך ממרגלים דכתיב  "ונקדשתי בתוך בני ישראל" מראומרים אותו בפחות מעשרה שנא
וכל הקדישים שוין לזה אפילו קדיש דרבנן יצאו יהושע וכלב נשאר עשרה וקוראין עדה.  "מתי לעדה הרעה הזאת

 שאחר הלימוד.
  

 יורה דעה שעוסף, טור, בית יו( 50
כתב הכל בו )פח.( על מה שנמצא בהגדה שפעם אחת פגע רבי פלוני באחד שהיה מקושש עצים וכו' אמר ליה אין מי 
שיצילני אם לא שיאמר בני קדיש אחד או יפטיר בנביא על זה פשט המנהג לומר בנו של מת קדיש בתרא כל שנים 

כל מוצאי שבת תפלת ערבית לפי שבאותה שעה חוזרין הרשעים  עשר חודש וגם להפטיר בנביא ויש שמתפללין
 לגיהנם ואפשר שתגן עליהם אותה תפלה ]עכ"ל[ והמעשה הזה הוא בזוהר ]חדש[ בסוף פרשת אחרי מות:

 
 ד:רמ"א בשולחן ערוך, יורה דעה שעו( 51
סכת כלה, וב"י בשם ונמצא במדרשות לומר קדיש על אב )כל בו וריב"ש בשם תנחומא וספרי, ובחיי בשם מ...

הזוהר, ובא"ז בשם תנא דבי אליהו רבא(; ע"כ נהגו לומר על אב ואם קדיש בתרא י"ב חדש, וכן נהגו להפטיר בנביא, 
ולהתפלל ערבית במוצאי שבתות שהוא הזמן שחוזרין הנשמות לגיהנם, וכשהבן מתפלל ומקדש ברבים, פודה אביו 

 ואמו מן הגיהנם )כל בו בשם הגהות(.
 

 רמ"א בשולחן ערוך, אורח חיים קלב:ב ומשנה ברורה שם ס"ק ח( 52
ום אחר עלינו ואפי׳ אין יתום בבית הכנסת יאמר אותו מי שאין לו אב ואם ואפילו מי שיש לו אב ית קדיש ואומרים

 מקפידין ואם  יכול לאמרו אם אין אביו ואמו
   

קדיש אחריו אלא שנהגו בקדיש זה  וצריכים פסוקים ״כג יש ובעלינו פסוקים שאמרו אחר קדיש לומר צריכין לעולם
להניחו ליתום שמת אביו ואמו מפני שיש יתומים קטנים או אפילו גדולים שאינם יכולים להיות שלוחי ציבור ולומר 
קדיש וברכו אחר אביו ואמו ]שאם היו יכולים להתפלל לפני העמוד זהו טוב יותר מאמירת קדיש[ וכבר ידוע 

קיבא תועלת הגדול שיש למת כשיש לו בן האומר קדיש וברכו וביותר בתוך שנה ראשונה לכך תקנו ממעשה דר׳ ע
 והניחו קדיש זה שאין צריך שום דבר יותר ליתומים הן קטנים הן גדולים.

 
 ספר שמירת הלשון ב:ד( 53
ַתב ְבֵסֶפר "ֵיש נֹוֲחִלין", ִדְזֻכיֹות ּוִמְצֹות ֶשעֹוֶשה... ִביו, ַאף ַעל ִפי  ְכמֹו ֶשכָּׁ ה ְלֶנֶפש אָּׁ רָּׁ ִביו, הּוא ַכפָּׁ ַהֵבן ַאַחר ִמיַתת אָּׁ

ִבי "ה, ְוֶזה ְלשֹונֹו, ְולֹא זֹו ִבְלַבד ֶשַמִציל ֶאת אָּׁ ַתב ַעל ֶזה ְבנֹו, ַבַעל ַהְשלָּׁ ֵבד. ְוכָּׁ עָּׁ ּה ֶשל ֵגיִהֹנם ּוַמִתיר אֹותֹו ְדִמַנְפֵשּה קָּׁ ו ִמִדינָּׁ
א ַבֹזַהר סֹוִמן ַהִיס ְך ְלַגן ֵעֶדן ְונֹוְתנֹו ִבְמִחַצת ַהַצִדיִקים, ִכְדִאיתָּׁ א ַאף זֹו ֶשַמְכִניסֹו ַאַחר כָּׁ ַשת ְבֻחֹקַתי ּוִרין, ֶאלָּׁ רָּׁ ף פָּׁ

ב"  ִכי א' ו'(, "ֵבן ְיַכֵבד אָּׁ ִביָך". ְדִאם אֹותֹו ַאף ַעל ַגב ֶשֵמת, ְמֻחיָּׁב יֹוֵתר ְלַכְבדֹו, ִדְכִתיב )ְשמֹו -)ַמְלאָּׁ ת כ' י"ב(, "ַכֵבד ֶאת אָּׁ
ר וְ  ִביו ְוכּו'. ְוִאם ַהֵבן ַההּוא הֹוֵלְך ְבֶדֶרְך ַהיָּׁשָּׁ ִנים, ַוַדאי ַהֵבן הֹוֵלְך ְבֶדֶרְך ַרע ּוִמְכשֹול, ַוַדאי ְמַבֶזה ְלאָּׁ יו ְמֻתקָּׁ ַהטֹוב ּוַמֲעשָּׁ

עֹולָּׁ  ִביו ְבֶזה הָּׁ רּוְך הּוא ֶשהּוא ְמַכֵבד ְלאָּׁ דֹוש בָּׁ רּוְך הּוא, ְוַהקָּׁ דֹוש בָּׁ א ֶנֶגד ַהקָּׁ ם ַהבָּׁ עֹולָּׁ ם ּוְמַכֵבד אֹותֹו בָּׁ דָּׁ אָּׁ ם ְלֶנֶגד ְבֵני הָּׁ
דֹוש. ְוִהֵנה ִאם יֶָּׁפה ֹכַח ַהבֵ  אן ְלשֹון ַהֹזַהר ַהקָּׁ בֹוד, ַעד כָּׁ ב ּומֹוִשיב אֹותֹו ְבִכֵסא ַהכָּׁ אָּׁ ל  ן ַלֲעשֹותְמַרֵחם ַעל הָּׁ ִביו ֶאת כָּׁ ְלאָּׁ

ִביו ֶשלֹא ִיְהֶיה ִנדֹון ְבֵגיִהנֹ  ֹחֶמר ֶשיֶָּׁפה ֹכחֹו ִלְגֹרם ְלאָּׁ בֹוד ַהֶזה ּוְלַהְכִניסֹו ְלַגן ֵעֶדן, ַקל וָּׁ ַתב ְבֵסֶפר ַהכָּׁ ם ּוְבִיסּוִרין. ּוַמה ֶשכָּׁ
ם  דָּׁ ה מֹוֶעֶלת ְכֶשאָּׁ קָּׁ ה ְוַהְצדָּׁ א ְלַגֵבי ִאיש "ֲחִסיִדים", ֶשֵאין ַהְתִפלָּׁ ְמרּו ֵכן ֶאלָּׁ ע, ֵיש לֹוַמר ֶשלֹא אָּׁ שָּׁ ם רָּׁ דָּׁ עֹוֶשה ִבְשִביל אָּׁ

אן ְלשֹונֹו: א ַדֲאבּוּה ְבַוַדאי יֹוִעיל. ַעד כָּׁ ל ְבנֹו הּוא ַכְרעָּׁ ְכִרי ֲאֶשר לֹא ִמַזְרעֹו הּוא, ֲאבָּׁ  נָּׁ
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  משנה אבות ג:יד( 54
 אתם בנים(. יד דברים) שנאמר. למקום בנים שנקראו להם נודעת יתרה חבה. למקום בנים שנקראו ישראל חביבין

 .יכםאלק לה׳
 

 ( שו"ת פסקי עוזיאל בשאלות הזמן סימן ג55
ואולם אעפ"י שאין לנו יד בנסתרות, יש למצוא טעם בדבר, על יסוד מה שאמרו רז"ל: ברא מזכה אבא. ופירושם ...

תו האישית של האב במעשיו ודבורו ובמלוי מקומו בקרב הצבור, הוא של דברים אלה הוא: שהבן שהוא המשך צור
מזכה את אביו בעולם הנשמות הוא עולם הנצח שנגהו נגלה, כמתוך הענן, בעולם הזה. וזהו סוד קדושת ה' בעולמו 
כדכתיב: נורא אלקים ממקדשיך; וכדרשת רז"ל: אל תקרי ממקדשך אלא ממקודשך, ואפשר לכלול בזה 

יתגדל ויתקדש שמיה רבה,  -ומר ממקדשי שמך נכרת נוראותיך וקדושתך, ותפלתנו באמירת קדיש ממקדישך, כל
היא מכוונת לקדוש שם ה' יתברך ויתעלה בעולמו ובריותיו על ידי ישראל מקדשי שמו  -ויהא שמיה רבא מברך 

ר: ונקדשתי בתוך בני בבתי כנסיות ובתי המדרש ובמעשי מצוות שנעשות בצבור שבהם ניכרת הקדושה יותר, כאמו
ישראל. ממנו למדו רז"ל שאין קדושה אלא בעשרה, לפי שבעשרה קדמה שכינה ואתיא, זהו סודו של הקדיש עצמו, 
וזהו גם טעמו של אמירת הקדיש על ידי בניו שהם ממשיכים את צורתו ופעולותיו וממלאים את מקומו בעדת 

 קדושים של עם קדוש.
 

   אורח חיים ב -א ( שו"ת משפטי עוזיאל כרך 56
מנהג אמירת הקדיש למנוחת נפש הנעדרים, בי"ב חדש הראשונים ובכל שנה ושנה ביום הפקידה, לא מצאתי לו ...

מקור מפורש בתלמוד ורק במס' כלה רבתי )פ"ב( נזכר: מעשה ברע"ק דאשכחיה לההוא גברא שהיה נושא חבילת 
מיה בבי כנישתא לברוכי בקהלא, לימים אזל רע"ק לההוא עצים על כתפו, והלך ומל את בנו ולמדו תורה ואוק

אתרא איתחזי ליה ואמ"ל תנוח דעתך כשם שהנחת דעתי ובמנורת המאור )כלל א' נר א' ח"ב פרק א'( נזכר מעשה זו 
בשנויים קלים מאד בשם התנחומא, ובספר אליהו זוטא נאמרה עובדא זו בשם רבן יוחנן ב"ז בלשון זה: בבקשה 

יר בו משעה שיהיה נולד עד שיהיה בן חמש שנים הולך אותו לבית רבו למקרא, כי בשעה שהוא יאמר ממך הוי זה
מדבריהם אלה נלמד שמעשיו  ברכו את ה' המבורך אז יהיו מעלים אותי מדינא של גהינם )אליהו זוטא ח"ב פ' יז'(.

הלא ולומר להם ברכו, מעלים את הטובים של הבן כשהם נעשים בקהל ה' בבית הכנסת לזכות את הרבים לברוכי בק
נפש אבותיהם מדינא של גהינם, ומזה נלמד שהוא הדין והוא הטעם באמירת קדיש שמזכה את הצבור ואומר יתגדל 
ויתקדש וכו' יהא שמיה רבא וכו' ואמרו אמן, במעשה זכות זו, מציל את אביו מדינא של גהינם: אבל ענין הקדיש 

והריב"ש )בתשובה סי' קטו'( ... רבותינו הגאונים ז"ל, וכן נאמר בתג"ק סי' צ"ד:שאנו נוהגים היום לא היה ידוע ל
נשאל על מנהג זה וז"ל: עוד כתבת ונהגו בספרד לומר קדיש דרבנן מי שמת אביו כל שנת אבלו, על ההוא מעשה 

ינה בגמרא שראהו לאביו שהיה נדון שהיה פחמי )עיין מנורת המאור שם בשם התנחומא(. תשובה: הגדה ההיא א
ואולי בספרי הרבות או בתנחומא אבל מצאתי בספר אורחות חיים שחבר החכם ר' אהרן הכהן ז"ל וזה לשונו טעם 
תקנת הקדיש שאומר על אביו ועל אמו, כתב הר"ם נ"ע מצוה לומר קדיש על אביו ואמו וכו' ותקנו ז"ל לומר קדיש 

שהיה מקושש עצים ונושאם על כתפו וכו' ואמר לו: אין על מה שנמצא בהגדה: פעם אחת פגע רבי פלוני במת אחד 
מי שיצילני אם לא שיאמר בני קדיש או יפטיר בנביא לכבוד ה' בעבורי, ואם יעשה כן, ידעתי כי זכותי תעמוד אלי 
ויגן בעדי, עכת"ד וכדברים אלה כתב מרן הב"י )יו"ד סי' שעו( משם הכלבו וסיים ומעשה זה הוא בזוהר סוף פ' אחרי 

ות, ובדרכי משה )שם סק"ח( כתב בשם או"ז שאמר בשם מהר"ם מינץ דמצא בתנא דבי אליהו רבא: קטן האומר מ
יתגדל פודה את אביו מן הפרענות, ובאור זרוע )ח"ב ס' ו'( כתב: מנהגנו בארץ כנען וכן מנהג בני רינס לאחר שיאמרו 

יתי שאינם מקפידים על כך מי שיאמר קדיש הצבור אין כאלקינו עומד היתום ואומר קדיש, אבל בצרפת ראה רא
 ועדיין לא מצאנו טעם מספיק למנהג קדיש יתום.  ...וכמנהגם מסתברא משום מעשה שהיה.

ולענ"ד נראה טעם אחר למנהג אמירת הקדיש: דהנה בסנהדרין )ד' ק"ד( אמרינן ברא מזכה אבא ומסתברא לומר ...
ות עצמו שמזכה את עצמו, בה מזכה את אביו, וא"כ כיון שבעניית דכל מה שהבן זוכה לעצמו ע"י מעשיו באותו הזכ

אמן זוכה שפותחים לו שערי ג"ע כדכתיב פתחו שערים ויבא גוי צדיק שומר אמונים אל תקרי אמונים אלא אמנים 
לכן משעה שהבן מזכה את עצמו בזה כדאמרינן בסנהדרין )ד' ק"י ע"ב( באותה שעה מזכה את האב ואהני מעשיו של 

בן לכפר על מעשי אביו באותם המעשים שנכשל בהם בחייו על ידי המעשים הנעשים ע"י הבן. וכיון דאשכחן ה
 ...שר הודיעו מתן שכרו של העונה אמןבזוה"ק פ' וילך שאחרי א

 

57 )Rabbi ” Out of the Whirlwind: Essays on Mourning, Suffering, and the Human condition,“

 xix, 194-chik, Ktav, 2003, pp. xviiJoseph Soloveit 
“Allegiance to Halakhah requires an appreciation of human self-worth, an awareness of the significance and importance of 

one’s actions. A confrontation with death, however, undermines that self-conception. How can our existence have 

significance over that of the animals when death makes us realize that we are just another one of the living creatures, like 

the beasts in the field, facing the same cruel end? 

…The Halakah does not try to gloss over these ‘crazy’ torturing thoughts and doubts that contradict the basic halakhic 

doctrine of man’s election. Instead, it insists on giving expression to the ‘spontaneous human reaction to death.’ For the 

Rav, the rule that the mourner is exempt from performing positive mitzvot flows naturally from the realities of life, not the 

exegesis of texts…. In the stage of aninut, man mourns ‘in total darkness and confusion,’ unable to acknowledge his 

greatness and chosenness. But after burial, in avelut, he mourns ‘in an enlightened mood’ in which he can acknowledge 

his unique human status…the ceremonial turning point at which aninut becomes avelut is the recital of Kaddish. This 
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prayer is a praise of God, and awareness that far from being insignificant like the beasts of the field, man is important 

enough for God Himself to be concerned with his praise. Saying Kadddish, then, is a defiance of death, a statement not 

only about the greatness of God, but about the greatness of man. ’Through Kaddish we hurl defiance at death and its 

fiendish conspiracy against man,’ as ‘grief asserts itself in the awareness of human greatness and human election.’  

“…Immediately upon closing the grave, the line is formed and comfort is offered the mourner. What is the Kaddish 

pronounced at the grave if not an ostentatious negation of despair?” 
 

 שבת קיט:  (58
 כל: לקיש ריש אמר  ...כחו קורעין לו גזר דינו בכל מברך רבא שמיה יהא אמן העונה כל: לוי בן יהושע רבי אמר

 . אמנים שמר צדיק גוי ויבא שערים פתחו( כו ישעיהו) שנאמר, עדן גן שערי לו פותחין כחו בכל אמן העונה
 

 על שבת קי:: ותוספות )ד"ה "כל העונה"( וש רש"י פיר (59
  .כוונתו בכל -  כחו בכל

 התם דקאמר אלישע בן ישמעאל דר׳ במעשה בפסיקתא דיש אומר ור״י רש״י פירש וכן כוונתו בכל פי׳ - כל העונה
 ות:קש גזירות מבטלים רם בקול מברך רבא שמיה יהא ואומרים כנסיות לבתי נכנסים כשישראל

 
 יא , נתיבות העבודה נתיבות עולםמהר"ל, ( 60
ם דא״כ היה לו לומר בקול רם, גם אין פירוש בכל ר בקול היינו כחו בכל הפירוש ואין, כמשמעו כחו בכל פי׳ ...

 כוונתו דלא אמר בכל כונתו, רק פי׳ בכל כחו ולא בשפה רפה רק בחתוך שפתים לגמרי.
 

 נו:אורח חיים שולחן ערוך, אס"ק א על  משנה ברורה ( 61
 כונתו בכל כחו בכל דר״ל הראשונים ופירשו דינו גזר לו קורעין כחו בכל מברך איש״ר העונה כל אחז״ל כי. לכוין יש 

הקדיש מפי הש״ץ  לשמוע יכוין( א) גם. עמו בל ולבו שפתיו כמוציא רק ולא ונפש בלב שיאמרנה דהיינו איבריו ובכל
ן שאחר דאמירן בעלמא. וכ״ש שצריך ליזהר מאד ומאד שלא להשיח באמצע כדי שידע על מה הוא עונה איש״ר ואמ

קדיש או קדושה וכדאיתא במסכת דרך ארץ דר׳ חמא אשכחיה לאליהו בכמה אלפי גמלים טעונים אף וחימה לשלם 
לאלו וכל המדבר באלו המקומות עליו הכתוב אומר ולא אותי קראת יעקב ]הובא בב״י סימן קכ״ח [ וכתוב בספר 

סידים מעשה בחסיד אחד שראה לחסיד אחר במותו ופניו מוריקות א״ל למה פניך מוריקות א״ל מפני שהייתי ח
מדבר בשעה שהש״ץ היה אומר ויכולו וברכת מגן אבות וביתגדל. ובספר מטה משה סימן תי״א הביא בשם מדרש 

מה אירע לך כך א״ל מפני שלא שחכם אחד נתראה לתלמידו בחלום וראה התלמיד שהיה לו כתם במצחו וא״ל מפני 
הייתי נזהר מלדבר כשהחזן היה אומר קדיש. ואפי׳ להרהר בד״ת אסור בשעה שהחזן אומר קדיש מפני שצריך לכוין 

 הרבה בעניית הקדיש ]פרי חדש[. ואין חילוק בין קדיש על תנ״ך או אגדה או משניות ]פמ״ג[:
 

 דף ה' חידושי אגדות,דרך החיים, פרק ה:רעד, ( מהר"ל, 62
 ...בשניםו בימים שלם מספר הוא שבעה מספר כי ומפני, בימים שבע שהוא שביעה מלשון שיבה ופירוש

 ...ספר שבעה, כי השבעה ימי הטבע שבהם נברא עולם הטבעיכי הנהגת הטבע הוא תחת מ
 

 טור אורח חיים נו( 63
ן שאמר יתברך ה כנגד שבעה רקיעים וכיוונותנין טעם לדבריהם שחייב אדם לומר שבעה דברים בשבחו של הקב" ...

 ...ואלו הששה הרי שבעה
 

 נו:אשולחן ערוך, אורח חיים ס"ק ב על  משנה ברורה ( 64
 ב׳ שהם ויתקדש יתגדל אומר ובתחלה החיות ראשי גבי שעל והרקיע רקיעים ז׳ כנגד( יא) שבח של לשונות ח׳ בו ויש

 .הדברות עשרת כנגד חשב של לשונות עשרה בס״ה שהם שבח של לשונות
 

 אורח חיים נו על טור, בית יוסף( 65
ולזה אמרו שיש בעניית הקדיש ז' תיבות וכ"ח אותיות כמו שיש בפסוק ראשון של תורה ובפסוק שלפני עשרת הדברות 

ו בכח ולזה רמזו באמרם העונה אמן יהא שמיה רבא בכל כחו לכוין בכ"ח אותיות ומנין אותיותיו כ"ח ולכן צריך לאמר
ויש אומרים שצריך לענות בקדיש כ"ח תיבות לקיים מה שנאמר )תהלים קיא ו( כח מעשיו הגיד לעמו וכ"ח תיבות יש 
מאמן יהא שמיה רבא מברך עד דאמירן בעלמא ומצאתי כתוב בסידור שכולל דברי הגאונים שמי שעונה קדיש אם לא 

 .יאמר אלא עד עלמיא די
 

 מחזור ויטרי מבוא ח( 66
ין בפרדס לרש"' זייל סי' ז' כ"ח אותיות ועי והןאגדה אותיות יהא שמיה רבא וכו' הר ר' חשמונאי שראה כך אמ

  עלמיא, ולא לימא ולעלמי עלמיאיא ולעלמברך לעלם לעלמי מיה רבא מהא שי"ל כך הוא אמן זuרה אוהפר סבשם 
  .ה אותיותנושמו לפי שאין באלה שמות אלא עשרים

 
 תהילים קיא:ו( 67
ֶהם ַנֲחַלת גֹוִים:כֹ  ֵתת לָּׁ יו ִהִגיד ְלַעמֹו לָּׁ  ַח ַמֲעֹשָּׁ
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 ח-קהלת ג:ב( 68
ֶלֶדת ֵעת מּות ְוֵעת לָּׁ ַטַעת ֵעת לָּׁ טּועַ  ַלֲעקֹור ְוֵעת לָּׁ חֹוק  ְוֵעתִלְבכֹות  ֵעתִלְבנֹות:  ְוֵעתִלְפרֹוץ  ֵעתִלְרפֹוא  ְוֵעתרֹוג ַלהֲ  ֵעת :נָּׁ ִלֹשְ
ִנים ְלהַ  ֵעת ְרקֹוד: ְוֵעתְספֹוד  ֵעת ִנים  ְוֵעתְשִליְך ֲאבָּׁ  ֵעתְלַאֵבד  ְוֵעתְלַבֵקש  ֵעת ִלְרֹחק ֵמַחֵבק: ְוֵעתַלֲחבֹוק  ֵעתְכנֹוס ֲאבָּׁ

נֹא  ְוֵעתֶלֱאֹהב  ֵעת ְלַדֵבר: ְוֵעתַלֲחשֹות  ֵעתִלְתפֹור  ְוֵעתִלְקרֹוַע  ֵעת ְשִליְך:ְלהַ  ְוֵעתִלְשמֹור  ה  ֵעתִלֹשְ מָּׁ לֹום ְוֵעתִמְלחָּׁ  :שָּׁ
   

 שבת קיט: פירוש רש"י על  (69
  .נאמן מלך ל-א שהוא, בוראו על מעיד כך -  נאמן מלך ל-א
 

 ברכות נג:( 70
 המברךִ  מן יותר אמן העונה גדול: אומר יוסי רבי

 
 כד הקמח, ערך אמונה( 71
 .נה..ולכן צריך אדם להזהר בתפלה ובברכות שיענה אחריהם אמן שהיא מלה נגזרת מלשון אמו...

ויש שפירשו ז"ל גדול העונה אמן יותר מן המברך כי המברך הוא מעיד על השי"ת שהוא מקור החכמה שכל 
המתברכים יתברכו מברכתו ולפי שאין קיום העדות בעד ראשון אלא בעד שני שהעדות נגמר על ידו ע"כ רז"ל 

ך שיצטרף עם העד הראשון המברך הוצרכו לומר גדול העונה אמן יותר מן המברך שהעונה אמן הוא העד השני וצרי
 גדול ממנו כי העדות קיים עמו.ולכן הוא 

 
 חידושי אגדות, דף ה', ( מהר"ל72
כי השבעה ימי הטבע שבהם נברא עולם הטבעי, ולפיכך מה שאחר הטבע הוא תחת מספר שמונה, כי שמונה הוא ...

האדם נולד ערל, וזה מפני כי הטבע נותן  אחר שבעה שהם ימי הטבע. ולכך המילה שהיא על הטבע, שהרי לפי הטבע
 .הערלה, והמילה הוא על הטבע ולכך המילה ביום השמיני

 
 טז ופירוש רש"י-שמות יז:יד( 73

ְזֵני ְיהֹוֻשַע ִכי-ֶאל ד'ַויֹאֶמר  ים ְבאָּׁ רֹון ַבֵסֶפר ְוֹשִ ֹחה ֶאְמֶחה ֶאת-ֹמֶשה ְכֹתב זֹאת ִזכָּׁ ֵלק ִמַתַחת ַהשָּׁ ֵזֶכר עֲ -מָּׁ ִים:מָּׁ ַוִיֶבן  מָּׁ
א ְשמֹו  ֵלק ִמֹדר ֹדר:-יָּׁד ַעל-ַויֹאֶמר ִכי | ִנִסי:ֹמֶשה ִמְזֵבַח ַוִיְקרָּׁ ה ַבֲעמָּׁ ה ַליהֹוָּׁ מָּׁ  ֵכס יָּּׁה ִמְלחָּׁ

, כסא נאמר ולא כס ומהו, עולמית בעמלק ואיבה מלחמה לו להיות, בכסאו לישבע הורמה הקב״ה של ידו - יה כס על יד כי

, שמו וכשימחה, כולו עמלק של שמו שימחה עד שלם כסאו ואין שלם שמו שאין, הקב״ה נשבע, לחציו נחלק השם ואף

 והכסא שלם,   שלם השם יהיה
 

 תוספות על ברכות ג., ד"ה "ועונין"( 74
 מתפללין שאנו תפלה שזו רבא שמיה יהא ויטרי במחזור שפירש מה לסתור יש מכאן. מבורך הגדול שמיה יהא ועונין

שלא יהא שמו שלם וכסאו שלם עד שימחה זרעו של עמלק ופירושו  יה כס על יד כי( יז שמות) כדכתיב שמו לאשימ
כך יהא שמי״ה שם יה רבא כלומר שאנו מתפללין שיהא שמו גדול ושלם ומבורך לעולם הוי תפלה אחרת כלומר 

דתפלה אחת היא ואינו רוצה לומר ומבורך לעולם הבא. וזה לא נראה מדקאמר הכא יהא שמיה הגדול מבורך משמע 
שיהא שמו גדול ושלם אלא יהא שמו הגדול מבורך וגם מה שאומרים העולם לכך אומרים קדיש בלשון ארמית לפי 
שתפלה נאה ושבח גדול הוא על כן נתקן בלשון תרגום שלא יבינו המלאכים ויהיו מתקנאין בנו וזה אינו נראה שהרי 

י אלא נראה כדאמרינן בסוף סוטה )דף מט.( אין העולם מתקיים אלא אסדרא כמה תפלות יפות שהם בלשון עבר
דקדושתא ואיהא שמיה רבא דבתר אגדתא שהיו רגילין לומר קדיש אחר הדרשה ושם היו עמי הארצות ולא היו 

 מבינים כולם לשון הקודש לכך תקנוהו בלשון תרגום שהיו הכל מבינים שזה היה לשונם:

  
 נוטור אורח חיים ( 75
שמיה רבא יש מפרשים שם יה רבא שאנו מתפללין על שם יה שאינו שלם שיתגדל ויתקדש ושיחזור להיות שלם ...

והיינו לעת הגאולה שינקום מעמלק שנשבע שלא יהיה השם שלם עד שינקום ממנו דכתיב כי יד על כס יה שאין 
ם הכסא דכתיב )תהלים ט( האויב תמו הכסא שלם ואין השם שלם אלא לאחר שינקום ממנו ואז יהיה השם שלם וג

 חרבות לנצח וכתיב )שם( וה' לעולם ישב כונן למשפט כסאו הרי השם שלם והכסא שלם. 

 
 ספר החינוך, מצוה תל( 76
על כן צריך אתה להבחין כי באמרנו תמיד בברכות ברוך אתה השם, או יתברך, אין המשמעות לפי הדומה להוסיף ...

שום תוספת חלילה, כי הוא האדון על הכל, וכל הברכות הוא מחדש אותן וממציאן מאין, ברכה במי שאיננו צריך ל
נאמר שענין הברכה ... צריכין אנו לחפש כוונת הענין מהוומשפיע מהן שפע רב באשר תהיה שם רצונו הטוב. על כן 

יכלול כל הטובות, ומתוך שאנו אומרים לפניו איננו רק הזכרה לעורר נפשנו בדברי פינו, כי הוא המבורך ומבורך 
ההתעוררות הטוב הזה בנפשנו ויחוד מחשבתנו להודות אליו שכל הטובות כלולות בו והוא המלך עליהם לשלחם על 

 כל אשר יחפוץ, אנו זוכים במעשה הטוב הזה להמשיך עלינו מברכותיו.
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 שו"ת רשב"א ה:נא( 77
ל טובות המגיעות לנו מאתו ית', ומתפללים שיתמיד טובו וככה ענין הברכות שאנו מודים לפניו: על מזונותיו וע...

לברכותיו, כדי שידעו הכל, שהוא ברוך. וכאומרו: ברוך, ומבורך בפי כל הנשמה. והוא כאומרו: אותי עזבו, מקור 
מים חיים, את ה', שמקור מים חיים, מימיו ממנו, הם לא יפסקו מימיו, בלתי שיצטרך האדם לאסוף עליהם, כאשר 

בבורות. וכענין זה תמצא עוד יותר מתמיה, לפי מה שאתה שואל. והוא אומרו: יתגדל ויתרומם ויתנשא. כי  יאספו
ברוך, אפשר שהיינו יכולין לומר, שהוא תואר לומר: כלול מכל הברכות, ומה מצא הלשון לומר: יתרומם ויתנשא: 

 .מם, והמתנשא לכל ראש, מבורךלעיני הכל; במעשיו ובנפלאותיו בברכותיו, עד שיכירו הכל שהוא המרו
 

 :גערוך השולחן אורח חיים נו( 78
כלומר אחרי שנזכה שיתגדל ויתקדש שמיה רבה ישאר מבורך לעד ולעולמי עולמים ולא כבית הראשון והשני ...

 .שאח"כ עוד נתחלל שמו יתברך אבל עתה ישאר לעד לעולם שמו הגדול מבורך
 

 


