יום הקדיש הכללי
זה מקומי
וכך אתגדל וכך אתקדש
(יהודה עמיחי)
יום יבוא וכולנו נידרש לומר קדיש .רובנו שומעים את התפילה כל חיינו בטקסים ממלכתיים,
בתפילות בציבור ,אזכרות ,לוויות ועוד .אבל איך נרגיש ברגע האמת שנאלץ להגיד את המילים?
האם נעמוד ונגמגם? נכיר את המילים? נחוש זרות או קרבה?
בני ציפר כתב בטורו על הרגע שבו האדם החילוני נדרש לתפילה:
ואז מתחילה הפארסה .הבן העומד לבדו מול הגופה ומאחוריו הקהל הגדול המחכה למוצא פיו ,נראה
כמי שנדרש לפענח לראשונה בחייו כתובת היירוגליפית ומתחיל לגמגם את המלים הארמיות
המוזרות ,ומועד לפני כל מעקש ,ואיש החברה קדישא מתנועע אנה ואנה חסר סבלנות ומתקן לו
ומשלים את החסר ,וכל מלה ארמית כזאת על הקרטון נראית כמו רכבת של אותיות חסרות פשר
שקרונותיה מתנגשים זה בזה ומתהפכים בבום אימתני.

במפגש שלנו עם הקדיש יש כאלה שהזרות היא לרועץ עבורם ויש שהיא מנחמת .אמירת הקדיש
יכולה גם להתפרש כמהלך מהפכני ,שלא לומר חתרני ומשנה תפיסות עולם ,כפי שקרה כאשר
רחלי פרנקל נעמדה לומר קדיש על בנה.
זוהי התפילה הבסיסית והעיקרית שאנו אומרים על מתינו ,ורובנו לא מבינים את משמעותה ואולי
גם לא רוצים .לו היינו יודעים שברגע כאבנו הגדול אנו מתפללים תפילת הלל לאלוהים ,אולי היינו
אומרים משהו אחר? הסתירה היא כבדה מנשוא .ואף על פי כן אנחנו מקיימים אותה מחדש כל
הזמן.
יום הקדיש הכללי מוסיף עוד נופך ורובד לדילמת הקדיש .נוסף לימים שאנו מציינים בהם את זכר
יקירנו וגיבורינו ,התרבותיים והרוחניים ,ביום הקדיש הכללי אנו מנסים לתת זיכרון למי שעבורנו
נותרו פעמים רבות תעלומה .רבים כל כך בתולדות עמנו נספו מבלי שנדע בדיוק את תאריך
פטירתם שנאלצו לקבוע לזכרם יום מיוחד .יום זה מהווה ביטוי לכאב לא רק של המוות והאובדן
אלא גם של הלא נודע .כך גם הקדיש מהווה עבורנו פתח אל הבלתי נתפס ,לאלוהות רבת הפנים,
זרות וקרבה ,הלל ונחמה.
בין דברים מתים ובין דברים חיים
היש מקום לחי בשלוה בביתו,
ליושב במקומו ,לרואה ,לנראה?
(יהודה עמיחי)
אנו מזמינים אתכם לקרוא את מאמרה של הרבה ד"ר דליה מרקס" :תפילת הקדיש – מעמק
הריין לעמק יזרעאל :תפילת האבלים בתנועה הקיבוצית" .הקישור הינו למאמר שפורסם
באנגלית ,הרבה מרקס עו בדת בימים אלו על תרגומו לעברית ונשמח לפרסמו לכשיהיה מוכן.
מתוך המאמר ,אנו מביאים לעיונכם חמישה נוסחים אלטרנטיביים לתפילת הקדיש המסורתי,
אשר נכתבו על ידי בני קיבוצים שונים (ואשר עליהם מתבסס המאמר המוזכר).
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קדיש יגור  -צבי שאר ,מחנך מיגור ,כתב את מה שמקובל לראות כנוסח ראשון לתפילת הקדיש
הקיבוצי:
ָאדם הׁשוֹמֵ ר ּתוֹחלְ ּת ֹו ִמב ֶֹקר חיָיו עד יוֹמ ֹו הָ ַאחֲ רוֹן.
יִ ְתגדל הָ ָ
אֲ ׁשֶ ר לִ ב ֹו ֹלא סָ ג וְ יָׁשָ ר מעֲשֵ הּו,
ּומגְ אּולָה לא נוֹאָ ׁש.
ִ
אֲ ׁשֶ ר בְ לִ ב ֹו סֵ בֶ ל הָ ע ֹולָם וְ ִש ְמחָ תוֹ,
ׁשֶ הּוא זִ יו ֹו בְ גִ ילּוי ֹו וְ ִס ְתרוֹ.
לא ִּתּתוֹם עִ ּמ ֹו ִּת ְקוָ ה
וְ ֶד ֶרך יְ ׁשָ ִרים לא ּתֹאבֵ ד.
ָאדם ָלעד.
יְ בו ָֹרך יְ קר הָ ָ
ַאדמָ ת ֹו
ָאדם הָ עִ בְ ִרי על ְ
יִ ְתגדל הָ ָ
וְ יִ ְתק ֵדׁש החי בְ זִ כְ רוֹן החיִ ים ׁשֶ נִפְ ְקדּו.
ַאדמת יָגּור ,בעֲמָ לָּה,
תּומים בְ ְ
ּתּמּו חיִ ים חֲ ִ
בְ לֵב חֲ בֵ ֶריהָ .
יְ ִהי זִ כְ ר ֹו לִ בְ ָרכָ ה בְ תוֹכֵ נּו.
קדיש עין שמר ,חובר על ידי בן הקיבוץ עלי אלון:
ָאדם בְ חיָיו ּובְ מוֹת ֹו
יִ ְתגדל וְ יִ ְתקדׁש הָ ָ
ש ְמחָ תוֹ ,בְ ִסבְ ל ֹו ּובעֲמָ ל ֹו
בְ ִ ֹ
יִ ְתבָ רְך וְ יִ ְׁשּתבח ִקבּוצֵ נּו בְ אוֹהֲ בָ יו
אֲ ׁשֶ ר נ ְָתנּו מֵ חֵ ילָם לְ ֹלא חָ סָ ְך
ּוגְ מּולָם  -טעם חיֵיהֶ ם ועֲמָ לָם.
וְ ִאם ּתּמּו חיִ ים ֶשל טעם ֹ -לא יִ פָ ֵקד זֵ כֶר פָ ֳעלָם.
כִ י ֶד ֶרְך יְ ׁשָ ִרים ֹלא ּתֹאבד
וְ תוֹחֶ לֶת מ ֲע ֵֹשיהֶ ם ּת ֲעמֹד לָעד.
יִ ְנבֹט הזֶ רע אֲ ׁשֶ ר זָ ְרעּו,
שגְ ֵֹשג,
הָ עֵ ץ י ֲע ֶֹשה פְ ִרי ,הביִ ת יְ ֹ
יֶהֱ מֶ ה חיִ ים וְ י ְרבֶ ה דוֹרוֹת.
ַאדמת עֵ יןׁ-שֶ מֶ ר אוֹסֶ פֶ ת או ְֹתָך היוֹם
ְ
יקּה.
בְ עֶ צֶ ב ּובְ ַאהֲ בָ ה אֶ ל חֵ ָ
יִ ְמ ְּתקּו לְ ָך ִרגְ בֵ י עֲפָ ָרּה.
רּורים בִ ְצרוֹר חיֵינּו
יִ ְהיּו חיֶיָך ּומ ֲע ֶֹשיָך ְצ ִ
לְ נֶחָ מָ ה ּולְ ִת ְקוָ ה.
קדיש נגבה  -חובר על ידי שלום סמיד ,חבר קיבוץ נגבה המשתייך לקיבוץ הארצי:
ָאדם ,יִ ְתעלֶה פוֹעל-חיָיו,
יִ ְתגדל ׁשֵ ם הָ ָ
וְ יִ ְתבָ ֵרְך בְ זִ כְ ר ֹו ֵננּו על ְצרוֹר מ ֲע ָללָיו
בִ ימֵ י חֶ לְ ד ֹו וְ על הּמעש ׁשֶ ֹּלא ִה ְספִ יק לְ ה ְׁשלִ ימ ֹו
על החֲ לוֹמוֹת ׁשֶ ִנ ְטוּו וְ נָמוֹגּו
ועֲלֵי ְסגּולוֹת יְ ָקר וְ ַאף חּולְ שוֹת-אֱ נוֹׁש ֶׁשנָגוֹזּו,
ִמבעד הדוֹק הָ ע ְרפִ לִ י ֶׁשל הזְ מן.
ָאדם וְ הֵ ד חיָיו בְ זֹהר הָ ָר ִקיע בְ לִ בֵ נּו –
יזְ ִהיר זֵ כֶר הָ ָ
ּוׁשמ ֹו לִ פְ נֵי ׁשֶ מֶ ׁש יִ נוֹן (ע"פ תה' עב ,יז),
ְ
ָאדם הּוא הזִ ָכרוֹן
כִ י מוֹתר הָ ָ
מֵ עֵ בֶ ר לִ ְמ ִחּצוֹת הזְ מן.
ֹלא בחֹׁשֶ ְך ְׁשמ ֹו יְ כסֶ ה.
צו הֶ ְמׁשֵ ְך החיִ ים י ְצ ִמיח פ ְר ָקן לִ כְ אֵ בֵ נּו ה ְּמׁש ָקע.
הזְ מן בְ מהֲ ְ ָלכ ֹו יְ רחֵ ם.
וְ ִנ ְנצוֹר אֶ ת ֹ ָכל פִ ְרחֵ י חיָיו לְ י ִָמים רבִ ים.
יִ ְתגדל וְ יִ ְתקדׁש.
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קדיש קיבוץ בית קשת נכתב על ידי עובד שדה ,ממייסדי הקיבוץ
יִ ְתגדל וְ יִ ְתקדׁש
הָ ֶרגֶב ׁשֶ ָקרס
בְ פלח מחֲ ֵרׁשָ ה
הָ אֲ ָדמָ ה ה ָק ָׁשה
יִ ְתה ֵדר וְ יִ ְתעלֶה – הֶ עָ לֶה
ׁשֶ לִ בְ לֵב ,וְ הו ִֹריק ,הֶ ְא ִדים – וְ נָׁשר.
יִ ְתרוֹמֵ ם וְ יִ ְתנ ֵֹשא
הנוֹשֵ א בּמ ָֹשא
ּובִ כְ רֹע ד ְרכ ֹו
גם ד ְרכִ י נ ְִר ְמסָ ה.
יִ ְתבָ ֵרְך וְ יִ ְשּתבֵ ח
קוֹל הי ִָחיד
עִ ם קוֹל הָ רבִ ים.
יִ ְתגדל וְ יִ ְתקדׁש
ה ָי ִחיד בְ יִ חּוד ֹו
ולבסוף ,הקדיש שחיבר יגאל תלמי ,חבר קיבוץ משמר העמק:
יִ ְתגדל וְ יִ ְתקדׁש ְׁשמֵ ה רבָ ה
יְ ִהי זִ כְ ְרָך( ,שם)ׁ ,שָ מּור ִא ָּתנּו לְ י ִָמים
מּותָך לְ ֶנגֶד עֵ ינֵינּו לִ זְ מנִים,
ְּוד ְ
ׁשֶ הָ יִ יתָ עֶ צֶ ם מֵ ע ְצמֵ נּו ,בָ שָ ר ִמבְ שָ ֵרנּו,
חָ בֵ ר(ה) לְ ֶד ֶרְךָ ,אח(ות) וָ ֵרע(ה) לביִ ת הזֶ ה,
בְ צער ּובְ ִש ְמחָ ה ,בִ י ִדידּות ּובְ ַאהֲ בָ ה,
בחוֹל ּובְ ׁשבָ ת ,בחיִ ים ּובּמָ וֶ ת.
יְ הֵ א טל ּומָ טָ ר על הּמָ קוֹם הזֶ ה
ּובִ ְרכת מעֲשֶ ה על יו ְֹׁשבָ יו
וְ חיִ ים טוֹבִ ים ֲעָ לֵינּו וְ על ָכל יִ ְש ָראֵ ל.
עוֹשֶ ה ה ָשלוֹם יעֲשֶ ה ׁשָ לוֹם
עָ לֵינּו וְ על ָכל יִ ְש ָראֵ ל.
יְ ִהי ׁשָ לוֹם בְ ח ֹולֵנּו ּובְ חגֵנּו,
ׁשלְ וָ ה בחֲ צֵ ֵרנּו ּובְ בֵ יתֵ נּו.
יְ הֵ א ִׁש ְמָך חָ קּוק בְ סֵ פֶ ר חיֵי הביִ ת הזֶ ה.
יְ ִהי זִ כְ ְרָך בָ רּוְך!
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