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PART ONE - BIBLICAL SOURCES FOR KADDISH 
 

כג-יחזקאל פרק לח פסוקים יח  
י ְּבַאִּפֽ  ה ֲחָמִת֖ ה ַּתֲעֶל֥ ם ֲאֹדָנ֣י ְיהִו֑ ל ְנֻא֖ ת ִיְׂשָרֵא֔ י׃ְוָהָי֣ה ׀ ַּבּ֣יֹום ַה֗הּוא ְּב֨יֹום ּ֥בֹוא גֹו֙ג ַעל־ַאְדַמ֣  
ת ִיְׂשָרֵאֽ  ל ַאְדַמ֥ ַעׁש ָּג֔דֹול ַע֖ ְהֶי֙ה ַר֣ א ׀ ַּבּ֣יֹום ַה֗הּוא ִיֽ ֹ֣ ְרִּתי ִאם־ל י ִּדַּב֑ י ְבֵאׁש־ֶעְבָרִת֖ ל׃ּוְבִקְנָאִת֥  

ה וְ  ֲאָדָמ֔ ׂש ַעל־ָהֽ ֶמׂ֙ש ָהֹרֵמ֣ ה ְוָכל־ָהֶר֙ ִים ְוַחַּי֣ת ַהָּׂשֶד֗ י ַהָּי֩ם ְו֨עֹוף ַהָּׁשַמ֜ י ְּדֵג֣ ה ְוֶנֶהְר֣סּו ְוָרֲעׁ֣שּו ִמָּפַנ֡ ר ַעל־ְּפֵנ֣י ָהֲאָדָמ֑ ם ֲאֶׁש֖ ָאָד֔ ֹכ֙ל ָהֽ
ֶרץ ִּתּֽפֹו ה ָלָא֥ ְפלּ֙ו ַהַּמְדֵר֔גֹות ְוָכל־חֹוָמ֖ ים ְוָנֽ ל׃ֶהָהִר֗  

ְהֶיֽה׃ יו ִּתֽ יׁש ְּבָאִח֥ ֶרב ִא֖ ה ֶח֥ ם ֲאֹדָנ֣י ְיהִו֑ ֶרב ְנֻא֖ יו ְלָכל־ָהַר֙י ֶח֔ אִתי ָעָל֤  ְוָקָר֨
יר ָעָלי֙ו  ית ַאְמִט֤ ׁש ְוָגְפִר֗ יׁש ֵא֣ י ֶאְלָּגִב֜ ם ְוֶגֶׁ֣שם ׁשֹוֵט֩ף ְוַאְבֵנ֨ ֶבר ּוְבָד֑ י ִאּ֖תֹו ְּבֶד֣ יו ְוַעל־ַעִּמ֥ ְוִנְׁשַּפְטִּת֥ ר ִאּֽתֹו׃ְוַעל־ֲאַגָּפ֔ ים ֲאֶׁש֥ ים ַרִּב֖  

ים  ם ַרִּב֑ י ְלֵעיֵנ֖י ּגֹוִי֣ י ְו֣נֹוַדְעִּת֔ י ְוִהְתַּגִּדְלִּת֙י ְוִהְתַקִּדְׁשִּת֔ י־ֲאִנ֥ ה':ְוָיְד֖עּו ִּכֽ  
 

Ezekiel 38:18-23 
This is what will happen in that day: When Gog attacks the land of Israel, my hot anger will be 
aroused, declares the Sovereign Lord. In my zeal and fiery wrath I declare that at that time there 
shall be a great earthquake in the land of Israel. The fish in the sea, the birds in the sky, the 
beasts of the field, every creature that moves along the ground, and all the people on the face of 
the earth will tremble at my presence. The mountains will be overturned, the cliffs will crumble 
and every wall will fall to the ground. I will summon a sword against Gog on all my mountains, 
declares the Sovereign Lord. Every man’s sword will be against his brother. I will execute 
judgment on him with plague and bloodshed; I will pour down torrents of rain, hailstones and 
burning sulfur on him and on his troops and on the many nations with him. And so I will show 
my greatness and my holiness, and I will make myself known in the sight of many nations. 
Then they will know that I am the Lord.’ 
 

כ-דניאל פרק ב פסוקים יז  
ע׃ א הֹוַדֽ ל ַוֲעַזְרָי֛ה ַחְב֖רֹוִהי ִמְּלָת֥ יָׁשֵא֧ ַלֲחַנְנָיה ִמֽ ּה ֲאַז֑ל ְו֠ ִנֵּי֖אל ְלַבְיֵת֣ ִין ָּדֽ  ֱאַד֥

ְבדּו֙ן ָּדִנֵּי֣אל ְוַחְב֔רֹוהִ  א ְיֹהֽ י ָל֤ א ַעל־ָרָז֖ה ְּדָנ֑ה ִּד֣ ּה ְׁשַמָּי֔ ין ְלִמְבֵע֙א ִמן־ֳקָד֙ם ֱאָל֣ ל׃ְוַרֲחִמ֗ י ָבֶבֽ ר ַחִּכיֵמ֥ י ִעם־ְׁשָא֖  
ּה ְׁשַמָּיֽא׃ אל ָּבִר֖ ֶלֱאָל֥ ִנֵּי֔ ִי֙ן ָּדֽ י ֱאַד֙ י־ֵליְלָי֖א ָרָז֣ה ֲגִל֑ ִין ְלָדִנֵּי֛אל ְּבֶחְזָו֥א ִדֽ  ֱאַד֗

י  א ִּד֧ ד־ָעְלָמ֑ א ְוַע֣ י־ֱאָלָה֙א ְמָבַר֔ ִמן־ָעְלָמ֖ ּה ִּדֽ א ְׁשֵמ֤ ר ֶלֱהֵו֨ ִנֵּיא֙ל ְוָאַמ֔ יא׃ָעֵנ֤ה ָדֽ ּה־ִהֽ י ֵלֽ א ִּד֥ א ּוְגבּוְרָת֖ ָחְכְמָת֛  
 

Daniel 2:17-20 
Then Daniel returned to his house and explained the matter to his friends Hananiah, Mishael 
and Azariah. He urged them to plead for mercy from the God of heaven concerning this 
mystery, so that he and his friends might not be executed with the rest of the wise men of 
Babylon. During the night the mystery was revealed to Daniel in a vision. Then Daniel praised 
the God of heaven and said: “Praise be to the name of God for ever and ever; wisdom and 
power are his." 
 

ב-תהלים פרק קיג פסוקים א  
י ה ְללּו ַעְבֵד֣ ּה ׀ ַה֭ ְללּו ָי֨ ם ה 'ַה֥ ְללּו ֶאת־ֵׁש֥ ׃'ֽהַ֝  

ם ה י ֵׁש֣ ם׃ 'ְיִה֤ ה ְוַעד־עֹוָלֽ ַעָּת֗ ְמֹבָר֑ ֵמֽ֝  
 

Psalm 113:1-2 
Hallelujah. O servants of the LORD, give praise; praise the name of the LORD. Let the name of 
the LORD be blessed now and forever. 
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PART TWO - RECITING KADDISH IN RABBINIC PERIOD 
 

 תלמוד בבלי מס' ברכות דף ג עמוד א
אמר רבי יוסי פעם אחת הייתי מהלך בדרך ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים להתפלל בא אליהו זכור לטוב 

בשעה שישראל נכנסין לבתי כנסיות ולבתי מדרשות אמר לי:. וושמר לי על הפתח (והמתין לי) עד שסיימתי תפלתי
ועונין יהא שמיה הגדול מבורך הקדוש ברוך הוא מנענע ראשו ואומר אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו כך מה לו לאב 

.שהגלה את בניו ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם  
 

B. Berachot 3a 
It was taught in a baraita that Rabbi Yosei said: I was once walking along the road when I 
entered the ruins of an old, abandoned building among the ruins of Jerusalem in order to pray. I 
noticed that Elijah, of blessed memory, came and guarded the entrance for me and waited at the 
entrance until I finished my prayer. When I finished praying and exited the ruin, Elijah said to 
me: Any time that God’s greatness is evoked, such as when Israel enters synagogues and study 
halls and answers, May His great name be blessed, the Holy One, Blessed be He, shakes His 
head and says: Happy is the king who is thus praised in his house. When the Temple stood, this 
praise was recited there, but now: How great is the pain of the father who exiled his children, 
and woe to the children who were exiled from their father’s table. 
 

PART THREE - KADDISH BY MOURNERS 
 

 אור זרוע ח"ב הלכות שבת סימן נ:
ומעשה ’, הינו עומד היתום ואומר קדיש וכו-מנהגנו בארץ כנען וכן מנהג בני רינוס, לאחר שיאמרו הצבור אין כאל

ברבי עקיבא שראה אדם אחד שהיה ערום ושחור כפחם והיה טוען על ראשו כטען עשרה טעונין, והיה רץ כמרוצת 
עמידו ואמר לאותו האיש, למה אתה עושה עבודה קשה כזאת, אם עבד אתה ואדונך עושה הסוס. גזר עליו רבי עקיבא וה

אמר לו אותו האיש, מת הוא ובכל יום ויום שולחים אותי לחטוב עצים ושורפין אותי ’. לך כך אני אפדה אותך מידו וכו
ייתי והייתי מראשי העם ל גבאי המס ה”בהם. אמר לו [רבי עקיבא], בני מה היתה מלאכתך בעולם שבאת ממנו, א

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

המבורך לעולם ועד, או יאמר יתגדל ’ המבורך ועונין אחריו ברוך ה’ ברכו את ה לזה העני בן שהוא עומד בקהל ואומר
מיד מתירין אותו האיש מן הפורענות. ואותו איש לא הניח בן בעולם ועזב אשתו  –ועונין אחריו יהא שמיה רבא מברך 

ה ויעמידו לפני הצבור באותה שעה קיבל עליו רבי עקיבא לילך ולחפש אם הוליד בן כדי שילמדו תור’. מעוברת וכו
והלך ושאל עליו, כיון שבא לאותו מקום שאל עליו, אמרו לו ישתחקו עצמותיו של אותו הרשע. שאל על אשתו, ’, וכו

ע ומלו ”אמרו לו ימחה זכרה מן העולם. שאל על הבן אמרו הרי ערל הוא, אפילו מצות מילה לא עסקנו. מיד נטלו ר
יום בתענית. יצתה בת קול ואמרה לו: רבי עקיבא ’ עד שישב עליו [רבי עקיבא] מוהושיבו לפניו ולא היה מקבל תורה 

המבורך וענו ’ ח ברכות וברכת המזון, והעמידו לפני הקהל ואמר ברכו את ה”ש וי”לך ולמד לו, הלך ולמדו תורה וק
ע ”עניות. מיד בא לרהמבורך לעולם ועד, יתגדל יהא שמיה רבא, באותה שעה מיד התירו המת מן הפור’ הקהל ברוך ה

’ ע ואמר יהי שמך ה”שתנוח דעתך בגן עדן שהצלת אותי מדינה של גיהנם. מיד פתח ר’ בחלום, ואמר יהי רצון מלפני ה
ר אלעזר מוורמשא דתנא דבי אליהו רבא, דקטן האומר יתגדל מציל אביו ”זכרך לדור ודור. וכן מצא מורי ה’ לעולם ה

.מן הפורענות  
 

Or Zarua Shabbat #50 (Isaac ben Moses of Vienna, Austria, 13th c.) 
It is our custom in the …It is our custom in the land of Canaan (Germany) and also the custom 
of the Rhineland that after the congregation says “ein kelohenu” an orphan stands and says 
Kaddish. But in France, I saw that they are not strict about who says kaddish, an orphan or not. 
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But our minhag makes sense given this story: R. Akiva saw a person who was naked and black 
as coal. He was carrying on his head a bundle ten times normal weight, and was running like a 
horse. R. Akiva commanded him to stop and said: Why are you doing such hard work? If you 
are a slave, and your master is doing this to you, I will redeem you from him. And if you are 
poor, I will make you rich. He said: Please, don’t delay me, perhaps those in charge of me will 
become angered. [R. Akiva] said: What is this and what do you do? He said: I am dead. Every 
day they send me to cut down wood and they burn me with it. [R. Akiva] said: What was your 
work in the world you came from (ie when you were alive)? He said: I was a tax collector, and I 
was among the leaders of the people. I would favor the rich and send the poor to their death. [R. 
Akiva] said to him: Have you heard from those in charge of you if there is a repair?  
He said: Please, don’t delay me. Perhaps those in charge of me will become angered. For I have 
no repair. However, I heard from them something which cannot be: If I had a son, who were to 
stand in the congregation and say: Blessed is YHVH, who is blessed; and they would answer 
after him: Blessed is YHVH, the blessed, forever and ever. Or if he said: Yitgadal and they 
answered after him: May His greatname be blessed – immediately they would release me from 
punishment. But I did not leave a son in this world. I left my wife pregnant, and I don’t know if 
she gave birth to a son. And who would teach him (anyway?) For I don’t have any friends in the 
world. 
In that moment, R. Akiva took it upon himself to go and investigate if he had a son, so that he 
could teach him Torah and stand him before the congregation. [R. Akiva] said: What is your 
name? He said: Akiva And the name of your wife? Shushniba And the name of your city? 
Laodicea. Immediately R. Akiva felt a great sorrow, and went and asked after this person. 
When he came to that place, he asked after him. They said: The bones of that wicked one should 
be silent. He asked after his wife. They said: May her memory be erased from the world. He 
asked after his son. They said: He is uncircumcised. Even the mitzvah of circumcision we didn’t 
do. Immediately R. Akiva took him, circumcised him, and sat him before him. He didn’t receive 
Torah until R. Akiva fasted for 40 days. A heavenly voice emerged and said: R. Akiva! Go and 
teach him. He went and taught him Torah, Keriat Shema, and the Amidah, and Grace after 
meals. He stood him before the congregation, and said: Blessed is YHVH, the blessed. The 
congregation answered: “Blessed is YHVH, the blessed, forever” until “Yitgadal” May His great 
name… At that moment, they immediately released him from punishment. 
Immediately he came to R. Akiva in a dream and said: May it be God’s will that your mind be at 
ease in Gan Eden, for you saved me from the punishment of hell. Immediately R. Akiva said: 
YHVH, Your name is forever; Your mention is from generation to generation… 
 

 מדרש על כי תצא  
T-S C.2. fol 2 144 c-d 

 
 

Midrash Ki Tetze, Cambridge University Library, T-S Collection, C2-144 
Rabbi Yohanan ben Zakkai said: One time I was walking along the path. I met a person who 
was collecting wood. I said hello to him, but he didn’t say hello to me. I said to him: Are you 
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among the living? He said to me: That man [=I] am among the dead. I said to him: If you are 
dead, why are you collecting wood? He said to me: Listen to me about something: When I was 
in that world [of the living] my friend and I would busy ourselves with robbery. Death by fire 
was decreed on me. When I gather the wood, they burn me And when he gathers wood, they 
burn him I said to him: How long is your punishment? He said to me: Rabbi, when I came here, 
I left my wife pregnant. And now I don’t know if she had a girl or a boy.  
Please may you be careful…(manuscript tears) …if for 5 years you bring him to the synagogue 
and teach him the amidah, and the Shema, and teach him three verses and he ascends and reads 
from the Sefer Torah, and the congregation answers after him: Blessed is YHVH who is blessed, 
then I will be released from this judgment. Immediately R. Yohanan did this. After this R. 
Yohanan found the man in the same place he had run into him before. He said to him: Let your 
soul rest, just as you caused me and my soul to rest! I have been released from the judgment. 
Immediately R. Yohanan opened with the verse and said: YHVH Your name is forever… 
 

 ספר חסידים (מרגליות) סימן יח
אדם שהוא דר בכפר ואין עמו עשרה לומר דבר שבקדושה או במקום קהלה ואיחר לבא עד אשר אמרו כבר יהא שמי' 
רבא יאמר ועתה יגדל נא כח ה' כאשר דברת לאמר (במדבר י"ד י"ז). והתגדלתי והתקדשתי ונועדתי לעיני גוים רבים 

.ד עולם (תהלים קי"ג ב')וידעו כי אני ה' (יחזקאל ל"ח כ"ג). יהי שם ה' מבורך מעתה וע  
 

Sefer Hasidim 18, ed. Margoliot  p.80 (Germany, 12th-13th c.) 
A person who lives in a village and does not have a minyan to say “matters of holiness”, or in a 
place where there is a minyan, but he came late when they had already said “yehei shmeh 
Rabbah”, he should say: “Now please let YHVH’s power be great, as You said” (Num 14:17); “I 
will make Myself great and I will make Myself holy, and I will be known among many nations, 
and they will know that I am YHVH” (Ez 38:23); “May the name of YHVH be blessed from now 
until forever” (Psalms 113:2). 

 
 ספר הרוקח הלכות קדיש קדושה וברכו סימן שסב

יחיד שאינו בבית הכנס' לברכו יאמר בברייתא זו בסיפרי כי שם ה' אקרא ר' יוסי אומר מניין לעומדים בבית הכנסת 
ה' המבורך לעולם ועד תלמוד לומר כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלהינו. ואומר ברכו את ה' המבורך שעונין אחריו ברוך 

ומניין שאומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. תלמוד לומר כי שם ה' אקרא. ומניין לאומר יהא שמיה רבא מברך 
י הקדוש ברוך שעונין אחריו לעלם ולעלמי עלמיא. תלמוד לומר הבו גודל לאלהינו. לקדוש וברוך. חביבין ישראל לפנ

הוא יותר ממלאכי השרת שישראל אומרים שירה בכל עת ובכל שעה שירצו ומלאכי השרת אין אומרים אלא פעם אחת 
ביום. ישראל מזכירין את השם אחר שתי תיבות שנאמר שמע ישראל ה' אלהינו ומלאכי השרת אינם מזכירין את השם 

כל הארץ כבודו. והאיכא ברוך כבוד ה' ממקומו. ההוא אופנים אלא לאחר שלש תיבות שנאמר ק' ק' ק' ה' צבאות מלא 
הוא דקאמרי ליה. ליהא שמיא רבא. א"ר יוסי פעם אחת הייתי מהלך בדרך והגיע זמן תפלת המנחה ונכנסתי לתוך 

חורבה אחת מחורבות ירושלם להתפלל בא אליהו זכור לטוב ושמר על הפתח אמר לי מה קול שמעת בחורבה זו אמרתי 
ת קול שמנהמת כיונה ואומרת אוי שחרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתי את בני לבין אומות העולם. אמר לו ב

לי בכל יום אומרת כך כשישראל נכנסין לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ועונין יהא שמיה רבא מברך לעלם ולעלמי 
בביתו כך אוי לו לאב שהגלה את בניו ואוי  עלמיא הקדוש ברוך הוא מנענע בראשו ואומר אשרי המלך שמקלסין אותו

.לבנים שגלו מעל שולחן אביהם  
לברכו. במכילתא ר' חנינא בן אחי רבי יהושע אומר הרי הוא אומר כי שם ה' אקרא זהו המברך. הבו גודל לאלהינו אלו 

ונין אחריו ברוך שם העונין אחריו ומה הם עונין אחר המברך ברוך ה' המבורך לעולם ועד. וכשהוא קורא בשמו הם ע
.כבוד מלכותו לעולם ועד. וכן הוא אומר גדלו לה' אתי ונרוממה שמו יחדו  
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ליהא שמיא רבא. א"ר יהושע בן לוי כל העונה יהא שמיה רבא מברך לעלם ולעלמי עלמיא בכל כחו קורעין לו גזר דינו 
עולם הזה זוכה יא כל מי שעונה אמן בשנא' בפרוע פרעות בישראל בהתנדב עם ברכו ה'. לאמן אמר ר' יהושע בן גד

.ועונה לעולם הבא שנא' ברוך ה' לעולם אמן ואמן. אמן בעולם הזה. ואמן לעולם הבא  
 

Sefer Rokeah #362 (Elazar of Worms, Germany, 12th-13th c.) 
An individual who is not in synagogue for Barchu should say this Baraita in the Sifre…for 
Yehei Shmei Rabba (he should say): R. Yose said: one time I was walking along the path...(the 
story from Brachot 3a). 
 

PART FOUR - A SON ACQUITS THE FATHER 
 

ף קד עמוד אתלמוד בבלי בסכת סנהדרין ד  
ואין מידי מציל, אין אברהם מציל את ישמעאל, אין יצחק ברא מזכי אבא. אבא לא מזכי ברא, דכתיב+דברים ל"ב+

 מציל את עשו.
 

B. Sanhedrin 104a 
A son can acquit his father. A father cannot acquit his son. As it says (Deut 32): "And it is not in 
my power to save." Abraham cannot save Ishmael, Isaac cannot save Esau. 
 

אלבק) פרשת וירא פרשה מט-בראשית רבה (תיאודור  
 ָּתֵני ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוָחאי אֹוֵמר, ָּכל ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ֵּבן ָיֵגַע ַּבּתֹוָרה ְּכִאּלּו לֹא ֵמת

 

Genesis Rabba 49 
It is taught: R. Shimon bar Yohai said: Whoever has a son that toils in Torah, it is as if he has not 
died. 
 

 אליהו זוטא (איש שלום) פרשה יב
 עם הארץ שהיקרא והישנה את בנו תורה, בנו מצילו מדינה של גיהינם.

 

Eliyahu Zuta 12 
An ordinary person who teaches his son Torah, his son saves him from the  judgment of hell. 
 

PART FIVE - MODERN SOURCES 
 

16יש נוחלין עמ'  -שני לוחות הברית   
 האב יצוה לבניו להחזיק באיזה מצוה ואם מקיימים אותה נחשב יותר מן הקדיש.

 
Shla"h Yesh Nohlin p.16 (R. Isaiah Horowitz, Prague, 17th c.) 
The father should command his child to perform a certain mitzvah, and if the child does that 
mitzvah, it is considered more worthy than the kaddish. 

 
 קיצור שלחן ערוך סימן כו סעיף כב

אע"פ שאמירת הקדיש והתפילות מועילות להאבות, מ"מ אין אילו העיקר אלא שהעיקר הוא שהבנים ילכו באורח 
זה הם מזכים האבות, ... ויש לו לאדם לצוות את בניו להחזיק באיזה מצוה, ואם מקיימין נחשב יותר מן מישור כי ב

 הקדיש.
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Kitzur Shulchan Aruch 26:22 (R. Shlomo Ganzfried, Ukraine, 19th c.) 
Even though saying kaddish and the prayers are beneficial for the deceased parents, 
nevertheless, they are not the essence. Rather, the essence is that the children should act in a 
righteous manner, for in that way they beneift their ancestors...and a person should command 
his children to perform a certain mitzvah, and if they fulfill that mitzvah, it is considered more 
worthy than the kaddish. 
 
 

 שו"ת דברי מלכיאל חלק ד סימן צו
ואם יש לו הפסד עי"ז שיצתרך להדר לעבור לפני התיבה ודאי דפטור.... ובגוף הדבר נואלו ההמון לחשוב שהעיקר הוא 

היום עושים מה שלבם חפץ. ובאמת  לעבור לפני התיבה ואמירת קדיש. ויש שמרבים בקדישים בכל האפשר. וכל
 העיקר הוא להרבות בתורה ומע"ט ולהזהר מדברים האסורים. ובזה ברא מזכה אבא.

 
Divrei Malkiel 4:96 (R. Malkiel Tannenbaum, Russia, 19th c.) 
If he incurs a financial loss on this (saying kaddish) from the amud, he is of course exempt...and 
in the essence of the matter, the masses have thought that the essence is to lead davening and 
say kaddish. And there are those who say as many kaddishes as much as possible, but all day 
they do whatever their heart desires. In truth, the essence is to increase Torah and good deeds, 
and keep away from forbidden things. And in this a child gives merit to his parent. 

 
 סדר רב עמרם גאון (הרפנס) קריאת שמע וברכותיה
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