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 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? 

 לים? נחוש זרות או קרבה?האם נעמוד ונגמגם? נכיר את המי
 

 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 

מועד לפני כל מעקש, ואיש החברה קדישא מתנועע אנה ואנה חסר סבלנות ומתקן לו המוזרות, ו

ומשלים את החסר, וכל מלה ארמית כזאת על הקרטון נראית כמו רכבת של אותיות חסרות פשר 

 .שקרונותיה מתנגשים זה בזה ומתהפכים בבום אימתני

 
היא מנחמת. אמירת הקדיש במפגש שלנו עם הקדיש יש כאלה שהזרות היא לרועץ עבורם ויש ש

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 

כאבנו הגדול אנו מתפללים תפילת הלל לאלוהים, אולי היינו  גם לא רוצים. לו היינו יודעים שברגע
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 
והרוחניים, ביום הקדיש הכללי אנו מנסים לתת זיכרון למי שעבורנו יקירנו וגיבורינו, התרבותיים 

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 

מהווה עבורנו פתח אל הבלתי נתפס, לאלוהות רבת הפנים, אלא גם של הלא נודע. כך גם הקדיש 
 זרות וקרבה, הלל ונחמה.

 

 בין דברים מתים ובין דברים חיים

 היש מקום לחי בשלוה בביתו,

 ליושב במקומו, לרואה, לנראה?

 )יהודה עמיחי(
 

מעמק  –"תפילת הקדיש  אנו מזמינים אתכם  לקרוא את מאמרה של הרבה ד"ר דליה מרקס:
. הקישור הינו למאמר שפורסם הריין לעמק יזרעאל: תפילת האבלים בתנועה הקיבוצית"

  בדת בימים אלו על תרגומו לעברית ונשמח לפרסמו לכשיהיה מוכן. באנגלית, הרבה מרקס עו
קדיש המסורתי, אלטרנטיביים לתפילת היאים לעיונכם חמישה נוסחים מתוך המאמר, אנו מב

 )ואשר עליהם מתבסס המאמר המוזכר(.  אשר נכתבו על ידי בני קיבוצים שונים
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 כנוסח ראשון לתפילת הקדישלראות  קובלמאת מה שמיגור, כתב  , מחנךצבי שאר  - קדיש יגור
 : הקיבוצי

ד יֹומֹו ָהַאֲחרֹון.ד  ִיְתג   ָייו ע  ְלּתֹו ִמֹבֶקר ח  ׁשֹוֵמר ּתֹוח    ל ָהָאָדם ה 

ֲעֵשהּו,ֲאֶׁשר ִלבֹו ֹל  א ָסג ְוָיָׁשר מ 

 ּוִמְגאּוָלה לא נֹוָאׁש.

 תֹו, ֲאֶׁשר ְבִלבֹו ֵסֶבל ָהעֹוָלם ְוִשְמחָ 
 ֹו ְבִגילּויֹו ְוִסְתרֹו.ֶׁשהּוא ִזיו

 לא ִּתּתֹום ִעּמֹו ִּתְקָוה 
 ְוֶדֶרך ְיָׁשִרים לא ֹּתאֵבד.

ר ָהָאָדם ָל     ד.ע  ְיבֹוָרך ְיק 
ל ַאְדָמתֹו ד  ִיְתג    ל ָהָאָדם ָהִעְבִרי ע 

ֵדׁש ִיים ֶׁשִנְפְקדּו.ה   ְוִיְתק  ח  י ְבִזְכרֹון ה   ח 

ֲעָמָלּה,  ת ָיגּור, ב  ִיים ֲחתּוִמים ְבַאְדמ  ּמּו ח   ּת 

 .ְבֵלב ֲחֵבֶריהָ 
  ְיִהי ִזְכרֹו ִלְבָרָכה ְבתֹוֵכנּו.

 הקיבוץ עלי אלון: ובר על ידי  בן ח ,קדיש עין שמר

ָייו ׁש ָהָאָדם ְבח  ד  ל ְוִיְתק  ד     ּוְבמֹותוֹ  ִיְתג 

ֲעָמל ְמָחתֹו, ְבִסְבלֹו ּוב   וֹ ְבֹשִ

ח ִקבּוֵצנּו ְבאֹוֲהָביו ב  ְך ְוִיְׁשּת   ִיְתָבר 

 ֲאֶׁשר ָנְתנּו ֵמֵחיָלם ְלֹלא ָחָסְך

ֲעָמָלם. -ּוְגמּוָלם  ֵייֶהם ו  ם ח  ע   ט 

ם  ע  ִיים ֶשל ט  ּמּו ח   ָפֳעָלם. ֹלא ִיָפֵקד ֵזֶכר -ְוִאם ּת 

ד  ִכי ֶדֶרְך ְיָׁשִרים ֹלא ֹּתאב 

יֶהם ּת   ֲעֹשֵ ד.ְותֹוֶחֶלת מ   ֲעֹמד ָלע 

ע ֲאֶׁשר ָזְרעּו, ֶזר   ִיְנֹבט ה 

ג, ְגֹשֵ ִית ְיֹש  ב  ה ְפִרי, ה  ֲעֹשֶ  ָהֵעץ י 

ְרֶבה דֹורֹות. ִיים ְוי   ֶיֱהֶמה ח 

ת ֵעין יֹום-ַאְדמ   ֶׁשֶמר אֹוֶסֶפת אֹוְתָך ה 

 ְבֶעֶצב ּוְבַאֲהָבה ֶאל ֵחיָקּה.

 ִיְמְּתקּו ְלָך ִרְגֵבי ֲעָפָרּה.

ֶיי יָך ְצרּוִרים ִבְצרֹורִיְהיּו ח  ֲעֹשֶ ֵיינּו ָך ּומ   ח 

 ְלֶנָחָמה ּוְלִתְקָוה.

 :לקיבוץ הארציהמשתייך , חבר קיבוץ נגבה שלום סמיד חובר על ידי - קדיש נגבה

ל ֶלה פֹוע  ל ֵׁשם ָהָאָדם, ִיְתע  ד  ָייו-ִיְתג   ,ח 
ֲעָלָליו  נּונֵ ְבִזְכרוֹ  ְוִיְתָבֵרְך ל ְצרֹור מ   ע 
ְׁשִלימוֹ ִביֵמי חֶ  ש ֶׁשֹּלא ִהְסִפיק ְלה  ע  ּמ  ל ה   ְלדֹו ְוע 

ֲחלֹומֹות ֶׁשִנְטוּו ל ה   ְוָנמֹוגּו  ע 
ע  ֲ   ,ֱאנֹוׁש ֶׁשָנגֹוזּו-ף חּוְלשֹותַאֵלי ְסגּולֹות ְיָקר וְ ו 

ן. ְזמ  ְרִפִלי ֶׁשל ה  דֹוק ָהע  ד ה  ע   ִמב 

 

ר ָהָרִק  ָייו ְבֹזה  ְזִהיר ֵזֶכר ָהָאָדם ְוֵהד ח    –ְבִלֵבנּו  יע  י 
 , עב, יז( 'תהע"פ ) ֹוןֶׁשֶמׁש ִינ ּוְׁשמֹו ִלְפֵני

ר ִכי  ִזָכרֹון מֹות   ָהָאָדם הּוא ה 
ן.  ְזמ   ֵמֵעֶבר ִלְמִחּצֹות ה 

ֹחֶׁשְך ְׁשמֹו ְיכ    ֶסה.ֹלא ב 
ִיים ח  ו ֶהְמֵׁשְך ה  ְרָקן ִלְכאֵ  צ  ְצִמיח  פ  ָקע. י  ְּמׁש   ֵבנּו ה 

ן ְבמ   ְזמ  ֵחם. לָ הֲ ְ ה   כֹו ְיר 
ִבים.כָ ֶאת  ֹ ְוִנְנצֹור ָייו ְלָיִמים ר   ל ִפְרֵחי ח 
ל ד  ׁש ִיְתג  ד   .ְוִיְתק 
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 קיבוץהמייסדי מ ,עובד שדהנכתב על ידי  קיבוץ בית קשת קדיש 
ד  יִ  ׁשְתג  ד    ל ְוִיְתק 

ס  ָהֶרֶגב ֶׁשָקר 

ֲחֵרָׁשה ל ח מ   ְבפ 

ָקָׁשה  ָהֲאָדָמה ה 
ֵדר  ֶלהִיְתה    ֶהָעֶלה – ְוִיְתע 

ר –ֶהְאִדים  ,ֶׁשִלְבֵלב, ְוהֹוִריק  .ְוָנׁש 
א ֹשֵ  ִיְתרֹוֵמם ְוִיְתנ 

א ֹשָ ּמ  נֹוֵשא ב   ה 

ְרכוֹ   ּוִבְכֹרע  ד 

ְרִכי ִנְרְמָסה ם ד   .ג 
ֵבח    ִיְתָבֵרְך ְוִיְשּת 

ָיִחיד  קֹול ה 

ִבים  .ִעם קֹול ָהר 

ד  יִ  ׁשְתג  ד   ל ְוִיְתק 

יָ   ִחיד ְבִיחּודוֹ ה 

 :קיבוץ משמר העמק, חבר יגאל תלמילבסוף, הקדיש שחיבר ו

ָבה ׁש ְׁשֵמה ר  ד  ל ְוִיְתק  ד   ִיְתג 
 ְיִהי ִזְכְרָך, )שם(, ָׁשמּור ִאָּתנּו ְלָיִמים 

ִנים,  ּוְדמּוְתָך ְלֶנֶגד ֵעיֵנינּו ִלְזמ 
ְצֵמנּו, ָבָשר ִמְבָשֵרנּו,  ֶׁשָהִייָת ֶעֶצם ֵמע 

ֶזה,חָ  ִית ה  ב  )ה( ל   ֵבר)ה( ְלֶדֶרְך, ָאח)ות( ָוֵרע 
ר ּוְבִשְמָחה, בִ  ע   ִדידּות ּוְבַאֲהָבה,יְבצ 

ָּמֶות. ִיים ּוב  ח  ָבת, ב  חֹול ּוְבׁש   ב 
ֶזה ָּמקֹום ה  ל ה  ל ּוָמָטר ע   ְיֵהא ט 

ל יֹוְׁשָביו ֲעֶשה ע  ת מ   ּוִבְרכ 
ִיים טֹוִבים  ֲ ל כָ עָ ְוח   ל ִיְשָרֵאל.ֵלינּו ְוע 

ֲעֶשה ָׁשלֹום ָשלֹום י   עֹוֶשה ה 
ל ָכל ִיְשָרֵאל.עָ   ֵלינּו ְוע 

ֵגנּו,  ְיִהי ָׁשלֹום ְבחֹוֵלנּו ּוְבח 
ֲחֵצֵרנּו ּוְבֵביֵתנּו. ְלָוה ב   ׁש 

ֶזה. ִית ה  ב  ֵיי ה   ְיֵהא ִׁשְמָך ָחקּוק ְבֵסֶפר ח 
 !ְיִהי ִזְכְרָך ָברּוְך


