May the Neshoma Have an Aliyah – The Purpose of Kaddish
Kaddish helps the soul of departed
1) Ramo (YD 376:4)

 וכן נהגו,ונמצא במדרשות לומר קדיש על אב ע"כ נהגו לומר על אב ואם קדיש בתרא י"ב חדש
 וכשהבן, ולהתפלל ערבית במוצאי שבתות שהוא הזמן שחוזרין הנשמות לגיהנם,להפטיר בנביא
 פודה אביו ואמו מן הגיהנם,מתפלל ומקדש ברבים
In the Midrash it mentions saying kaddish for a parent… when the child says Kaddish in public
they redeem their parent from Gehenom
2) Midrash (Tannah D’Bei Eliyahu Zuta Ch. 17)

אמר ר' יוחנן בן זכאי פעם אחת הייתי מהלך בדרך מצאתי אדם אחד שהוא מלקט עצים…כשהייתי חי
 כשאני מלקט עצים, כשבאנו כאן גזרו עלינו גזר דין שריפה,[אני] וחבירי בפלטרי היינו עוסקים
 אמר לי כשבאתי לכאן, אמרתי לו דינכם עד מתי, וכשהוא מלקט עצים שורפין אותי,שורפין את חברי
 בבקשה ממך הוי זהיר בו משעה שנולד עד שיהיה בן חמש,הנחתי אשתי מעוברת ויודע אני שזכר הוא
 בשעה שהוא אומר ברכו את ה' המבורך מעלין אותי מדינה של, הוליכהו לבית רבו למקרא,שנים
. גיהנם
Please watch over my son from the time he is born until he is five years old, bring him to a rabbi
that will teach him to read and when he says Barchu I will be raised up from the judgement of
Gehenom
3) Biyur Halacha (OC 132)

חמשה חילוקים הם באמירת קדיש ואלו הם בן שבעה ובן שלשים ובן י"ב חודש ויום הפסקה [דהיינו
 וטעם חלוקות אלו ומדרגתם נראה. ויש לכל אחד מדרגה בפני עצמו.שפוסק בו מלומר קדיש] ויאצ"ט
שיסדו חז"ל לפי מדת הדין המתוח והקדיש הוא להגין
In terms of preference for who gets to say Kaddish, there are five levels… the reason for these
levels seems to be the fact that our Rabbis understood the levels of judgement [for the soul of the
departed] and Kaddish is to protect [the departed souls]
4) Ramo (YD 376:4)

 אף על פי שאין איסור,והאבלים אומרים קדיש אפילו בשבת ויו"ט אבל לא נהגו להתפלל בשבת וי"ט
 יתפלל ויותר מועיל מקדיש יתום שלא נתקן אלא, מי שיודע להתפלל, אבל בימות החול,בדבר
.' יתפלל למנצח ובא לציון וכו,לקטנים; ומי שאינו יודע להתפלל כל התפלה
Mourners say Kaddish even on Shabbat and Yom Tov but the custom is not for them to daven on
those days (even though it is not prohibited). During weekdays one who knows how to lead
davening should do so since it helps more than Kaddish (which was only established for those
who do not know how to daven). A person who can’t daven the full davening should do
Ashrei/Uva l’Tziyon and the end of Tefilla.
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Stopping Kaddish at 11 months
5) Ramo (YD 376:4)

 כי משפט רשע, כדי שלא יעשו אביהם ואמם רשעים,ונהגו שאין אומרים קדיש ותפלה רק י"א חדשים
י"ב חדש
Our custom is we only say Kaddish for 11 months so that we do not treat our parents as if they
are wicked, since the judgment of the wicked is 12 months in Gehenom
6) Pischei Teshuva (YD 376:9)

כדי שלא יעשו עי' בס' חומות ירושלים סי' רנ"ז שכתב דמי שיודע באביו ואמו שהיו רשעים מאותם
:שנידונים י"ב חודש ראוי ומחויב שיאמר קדיש י"ב חודש ע"ש
One who knows that their parent was wicked in such a way that they will be judged in Gehenom
for 12 months should say Kaddish for a full 12 months.
7) Biyur Halacha (O.C. 132)

פוסקין לומר קדיש חדש קודם היא"צ ויום אחד קודם יום היא"צ בחדש שאחריו דהיינו אם היא"צ שלו
 ואם השנה מעוברת מפסיקין שני.חל בז' שבט צריך לומר קדיש רק עד ששה ימים בטבת ועד בכלל
.חדשי' קודם דחדשי' גרמו לפטור הדין מעליו ומפסיקין ג"כ יום אחד קודם כנ"ל
Kaddish is stopped a month before the Yartzeit, the day of the Hebrew month before the day of
the Yartzeit. For example, if the Yartzeit is the 7th of Shvat, Kaddish will be recited through the
6th day of Tevet. In a leap year Kaddish is stopped two months before the Yartzeit since it is the
number of months that dictate when the judgement of the soul is over.
8) Be’er Heiteiv (O.C. 132:5)

נהוג עלמא ביום שפוסקין לומר קדיש בכלות י"א חודש אומר כל הקדישים מיהו אין דוחה ליאר צייט
.ולבן ל' ויפסוק מלומר קדיש יום או קודם ולא באותו יום שיהיה היאר צייט
The custom is that on the day a person stops saying Kaddish (after 11 months) they say all the
Kaddishes that day but they should not displace one who has Yartzeit that say or someone who
in within 30 days of losing someone.
9) Biyur Halacha (O.C. 132)

ויום הפסקה נהגו האבלים לתת לו כל הקדישים משום דכיון דנהגו להפסיק חדש קודם ובשביל
שמוותר להם חדש ימים נתנו לו קדימה זו ומהאי טעמא אינו קודם לדחות ליא"צ ולבן שלשים כי אינם
משתכרים כלום על ידו דבלא"ה יש להם דין קדימה עליו
The reason for this custom is that since the person is stopping a month early they are “giving” the
other mourners the rights to that month and so are given the full last day in return. This is the
reason it does not apply to one with Yartzeit or one within the 30 days since they do not “gain”
anything from this since they have precedence over him anyway.
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10) Rosh (Rosh HaShanah end of 4th perek)
ועוד הביא ראבי"ה ראיה מהירושלמי בפ"ק דר"ה (הלכה ג) אמר רבי סימון כתיב כי מי גוי גדול רבי חנניא ורבי יהושע
חד אמר איזו אומה כאומה זאת שיודעת אופיה של אלהיה בנוהג שבעולם אדם שיש לו דין לובש שחורים ומתכסה
שחורים ומגדל זקנו ואינו חותך צפרניו לפי שאינו יודע איך דינו יוצא אבל ישראל אינן כן לובשים לבנים ומתעטפין
לבנים ומגלחים זקנם וחותכים צפרניהם ואוכלין ושותין ושמחים בראש השנה לפי שיודעין שהקדוש ברוך הוא עושה
להם נסים ומטה את דינם לכף זכות וקורע להם גזר דינם
Normally when a person is to be judged they wear black and does not shave or cut his nails since
he does not know the outcome of the judgment. But the Jewish people wear white and shave and
cut their nails and eat and drink and are happy on Rosh HaShannah since they know that Hashem
will give them a favorable judgment and tear up any decrees against them.

Rabbi Maury Grebenau

Congregation Shaare Tefilla

