
Jewish Expressions Series: Kaddish 

 

Background 

א עמוד ג דף ברכות מסכת תוספות   

 בלשון נתקן כן על הוא גדול ושבח נאה שתפלה לפי ארמית בלשון קדיש אומרים לכך העולם' שאומרי מה

עברי בלשון שהם יפות תפלות כמה שהרי נראה אינו וזה בנו מתקנאין ויהיו המלאכים יבינו שלא תרגום . 

 הכל שהיו תרגום בלשון תקנוהו לכך הקודש לשון כולם מבינים היו ולא הארצות עמי היו... נראה אלא 

לשונם היה שזה מבינים  

1) It is popularly assumed that Kaddish is in Aramaic because it is such a beautiful prayer that 

we don’t want the Angels to understand it and be jealous, this doesn’t make sense, because 

there are many prayers which are very beautiful and are in Hebrew. 

Rather, since the general population was not as fluent in Hebrew, they authored this prayer in 

Aramaic, so that all would understand it. 

 

א עמוד ג דף ברכות מסכת בבלי תלמוד   

 בא. להתפלל ירושלים מחורבות אחת לחורבה ונכנסתי, בדרך מהלך הייתי אחת פעם: יוסי רבי אמר

: לי אמר תפלתי שסיימתי לאחר. תפלתי שסיימתי עד( לי והמתין )הפתח על לי ושמר לטוב זכור אליהו

 לבנים אוי: ואומרת כיונה שמנהמת קול בת שמעתי: לו ואמרתי? זו בחורבה שמעת קול מה, בני

 אלא, בלבד זו ולא: לי ואמר. האומות לבין והגליתים היכלי את ושרפתי ביתי את החרבתי שבעונותיהם

 הוא ברוך הקדוש מבורך הגדול שמיה יהא ועונין מדרשות ולבתי כנסיות לבתי נכנסין שישראל בשעה

 לבנים להם ואוי, בניו את שהגלה לאב לו מה, כך בביתו אותו שמקלסין המלך אשרי: ואומר ראשו מנענע

אביהם שולחן מעל שגלו  

2) Rabbi Yosi related: While travelling, I once entered into a Jerusalem ruin to pray. Eliyahu 

guarded and waited for me, and then asked me, “My son, what did you hear in this ruin?” I said, 

“I heard a voice moaning like a dove, and saying, ‘Woe to the children, for through their sins I 

have destroyed my House, and I have exiled them.” He said to me, “Not just that, but when the 

Jews enter for prayer and they respond, “Yehey Shimey, May the Great Name be blessed,” 

Hashem nods in agreement and says, “Fortunate is the King who is praised like this in His Home. 

Woe to the Father who had to exile His children. Woe to the children who were exiled from 

their Father’s Table.”  

 



א סעיף נה סימן חיים אורח השולחן ערוך   

 והיא ראשון בית חורבן אחרי הגדולה כנסת אנשי שתקנו ונורא גדול שבח הוא הקדיש

 ישראל ופיזור הקודש ארץ וחורבן המקדש בית מחורבן יתברך שמו חילול על תפלה

 הנביא שאמר כמו יתברך שמו ויתקדש שיתגדל מתפללים ואנו הארץ כנפות בארבע

ה אני כי וידעו רבים גוים לעיני ונודעתי והתקדשתי והתגדלתי[ כג, לח יחזקאל]  

3) Kaddish is a great and awesome praise that the men of the Great Assembly 

formulated after the destruction of the first Beis Hamikdash, when the land was 

destroyed, and the Jews scattered throughout the world. It is a prayer that 

Hashem’s Name should be made great and be sanctified. It is based on the verse 

in Yechezkel, “I will be great, I will be sanctified, I will be known before many 

nations. They will know that I am G-d.” 

 
 

ט הלכה ב פרק רבתי כלה מסכת קטנות מסכתות   
 

 והוה, כתפיה על רבה טונא דרי דהוה גברא לההוא אשכחיה, אתרא לההוא נפק עקיבא' ר
 בההוא עבידנא דלא איסורא שבקנא לא ליה אמר, עובידתיך מאי ליה אמר, ומתאנח צוח

,דאינוח לי שבקין ולא, ממונין עילוון נטורין איכא ועכשיו, עלמא  
 ועאל עקיבא' ר אזל, מעברתא איתתא שבקית ליה אמר, ברא שבקת עקיבא' ר ליה אמר 

, עצמות שחיק דההוא זכרו יעקר לו אמרו, היכא דפלניא אתתיה להו אמר, מדינתא בההיא
 אלא עוד ולא, ברייתא ומצער, אינשי ואכל, הוה ליסטיס דההוא ליה אמרו, אמאי להו אמר
 עד נטרה, מעוברתא אתתיה אשכח לביתיה אזל, הכפורים ביום מאורסה נערה על שבא

 עקיבא' ר אזל לזמן, בקהלא לברוכי כנשתא בבי אוקמיה גדל לכי, מהליה אזל, דילדא
דעתי את שהנחת דעתך תנוח ליה אמר, ליה איתחזי, אתרא לההוא  

. 
 
4) Rabbi Akivah once met a man who was dark with depression, holding wood, 
and running with haste… “I am a dead person who abused people when I was 
alive.” ... Rabbi Akivah found the man’s son and taught him the basics of Judaism 
including Kaddish. The man later came to Rabbi Akivah and blessed him, “May 
you be blessed with serenity for you have brought me to rest.” (Meseches Kallah 
Rabsoh 2; Hakadish p. 138, Beis Yosef YD 376) 
 


