
 

 (הקורונה מגפת בעקבות) שקדי אמירת השלמת

 שאלה 

 ימים  כחודש  עברתי  הזאת,  בתקופה  אבלים  הרבה  וכמו  ז"ל,  לאמי  האבל  בשנת  נמצא  אני  ,רב  שלום

 חזרתי כעת רק קדיש. ולומר בציבור להתפלל יכולתי לא הבריאות משרד של ההגבלות לאור ובש

 ימים. מחודש יותר ארכה קדיש גידהל ממני שנמנע הזאת התקופה בפועל, במניין. להתפלל

 ?אונס מחמת קדיש אמירת אי על תשלומין של אפשרות מתקיי האם

 תשובה 

 הוא  מהם  אחד  שונים.  ואישיים  הלכתיים  אתגרים  בפני  אותנו  מעמידה  הקורונה  מגפת  של  המציאות

 .בר זמן במשך קרוביהם או הוריהם על קדיש לומר אפשרהת לא רבים שלאבלים שציינת, הקושי

 קדיש אמירת זמן א.

 נוםהיבג הרשעים שמשפט משום ,הפטירה מן חודשים י"ב במשך קדיש לומר ראוי היה עקרונית

 שמראה  באופן  יתנהג  שאדם  ראוי  זה  אין הורים  כיבוד  מצד  אך  ,מ"י(  פ"ב  עדויות  )משנה   חודש  עשר  שנים

  זאב   בנימין  )שו"ת  חודשים אי" לאחר  קדיש  לומר להפסיק  האשכנזים  נוהגים  ולכן רשעים, הוריו  כאילו

 . ד( שע"ו,  יו"ד  רמ"א, קס"א, סימן 

 מכן ולאחר שבוע, במשך יתום קדיש לומר מפסיקים חודשים עשר אחד שלאחר נוהגים הספרדים

  חזון  יד; ראשונה, שנה  ויחי, ,חי איש בן בסופו; ת"ג, יו"ד ,הגדולה  כנסת) חודשים עשר שנים סוף עד לאומרו חוזרים

 קדיש  לומר  ממשיכים  םה  שהרי  בשאלתנו,  לדון  מקום  אין  ספרדיםה  למנהג  .שלו(  עמ'  ח"א, אבלות    ,עובדיה 

 עשר. השנים החודש של ברובו גם

 ב. תוקף המנהג

 ?ש גם בחודש השנים עשרדיולומר ק בשעת הצורךהאשכנזים מנהג האם אפשר לבטל את 

 העולם "נהגו : )שם( זאב בנימין שו"ת ו)רא פסוקה בהלכה ולא במנהג הוא הדבר שמקור ספק אין

 מפסיקת עולה כך .מאוד כך על להקפידשיש  התקבלאך  חודש..."(, י"א אם כי קדיש לומר שלא

 משום עשר השנים החודש בתוך אחד יום אפילו קדיש לומר שאין שהדגיש ,ג( אות ט )ל, החיים גשר

 איננו הקדיש אומר אם שגם הוא שהמנהג ,(ד)שם אות  הוסיף ועוד כחודש, נחשב בחודש אחד שיום

 חודש. בי"ב הקדיש את אומרים לא – הנפטר של בנו

 חודש: בי"א קלהפסי המנהג את כלל לבטל שלא הזהיר קס"ה( סימן )ח"ג, הלוי שבט בשו"ת ואכן,



 

 ומנהג והפוסקים הרמ"א פשטות נגד להתחכם לנו דאין כן, לעשות דחלילה נלענ"ד לדידי

 במנהג לנגוע בלי ולטובתה נשמתה לעלוי מאד דברים הרבה לעשות ואפשר הוא... קדום

 .הזה

 הקדיש אמירת את פעמים כמה הפסיד .ג

 כדי  כלומר,  הנפטר.  נשמת  מצד  אוה  הקדיש  אמירת  של  המוקדמת  ההפסקה  טעם  לראות,  שניתן  כפי

 אמון מביעים ובכך חודשים י"א לאחר קדיש עליו לומר מפסיקים אנו רשע איננו שהנפטר להראות

  הרשעים. מן לא שהוא

 נכון זה אין הקדיש, אמירת את פעמים כמה הפסדנו השנה במשך אם שגם מסתבר זה טעם לאור

 את  מבטאת  הז  בחודש  קדיש  אמירת  שעצם  םמשו  עשר,  השנים  בחודש  הקדיש  אמירת  את  להמשיך

 זאת. לעשות ראוי לא ואם אב כיבוד מצד וכאמור נמשך, עדיין הנפטר שמשפט העובדה

 עד רק קדיש לומר שעליו ,ה( אות  )שם, רחוקה שמועה השומע לגבי החיים גשר מפסיקת גם עולה כך

 לכן 1יום. משלושים הלמעל במשך הקדיש אמירת את שהפסיד למרות יותר, ולא חודש י"א סוף

 השנים  בחודש  אמירתו  את  ישלים  לא  הקדיש  אמירת  את  ימים  כמה  במשך  שהפסיד  מי  שגם  נראה

 עשר(. השנים בחודש עבורו קדיש שיאמר אחר מאדם יבקש לא )ואף עשר

 לעשות? ניתן מה .ד

 .יםהקדיש  את  להשלים  תושמאפשר  כיםדר  יש  עשר,  םשניה  בחודשיתום    קדיש  אומרים  שלא  אף  על

 2. ב( סעיף ד, שער אפרים,  )מטה  חזן ולשמש התיבה לפני לעבור האבל רשאי חודש י"א לאחר גם ראשית,

 להיפטר  מנסה  שהאבל  אהייר  שלא  כדי  ובנוסף,  לכך,  מעבר  ולא  החזן  של  הקדישים  את  רק  יאמר  אך

 ביומיים  או  ביום  אחת  תפילה  אלא  בקביעות  התיבה  לפני  ייגש  לא  הקדיש,  הפסקת  זמן  של  המנהג  מן

 . שם( הלוי שבט  בשו"ת כתב )וכן יותר ולא

 משום תורה, לימוד לאחר הנאמר דרבנן קדיש לומר האבל רשאי ההפסקה בזמן גם לכך, פרט

  . (שם עובדיה  חזון ג;  אות שם  החיים גשר  ; וכף החיים שם חי  איש )בן המת על האבלות מחמת נאמר לא שהקדיש

 אך התפילה, בסיום הנאמר דרבנן לקדיש גם מתייחס זה היתר האם בפוסקים דיון יש ואמנם

 
השנים עשר, שיאמר קדיש חודש התוך לגבי מי ששמע שמועה רחוקה ב)שם, אות ו( קת גשר החיים פסיומסתבר ש 1

כל השנה ו במשך דיש על הורישבו הבן כלל לא אמר קנאמרה דווקא במקרה חריג האחרון, היום דש למעט בכל החו

 כולה.

 המועיל המרכזי שהדבר נראה הקדיש לאמירת כמקור נ'( סימן ,)ח"ב זרוע באור שהובא המדרש מלשון כי להעיר יש 2

 ד( שע"ו, )יו"ד הרמ"א במפורש וכתב וכן שם(, זאב בנימין שו"ת נו)עיי ציבור שליח יהיה שהיתום הוא הנפטר לנשמת

 .חודש י"ב לאחר גם לעשות ניתן הנפטר לנשמת המועיל העיקרי הדבר שאת נמצא י(. "קס )קל"ב, ברורה והמשנה



 

 לאבל שמותר )שם( הלוי ושבט )שם( החיים גשר לשון כפשטות להורות אפשר בוודאי שלנו במקרה

 3התפילה. שבסיום דרבנן קדיש לומר עשר השנים בחודש

 קדיש לומר כלל בדרך היה המנהג עיקר שהפסיד: הקדיש רתאמי את להשלים האבל יכול זו בדרך

 לא לדוגמהש אבל ,לכן .פעם( כל אחד קדיש רק אמר אחד וכל ם,יתומי הרבה היו )כי ביום אחד

 האבל שבה שחרית תתפיל כלב קדישים. 20 וסיףלה עליו שכעת הרי ,ימים 20 במשך קדיש אמר

 הרי דרבנן, קדיש יום כל אומר הוא לכך בנוסף ואם ,קדישים 4 אומר כבר הוא התיבה לפני עובר

 יש אבל הפשוט, ההלכתי במובן "השלמה" זו אין .עשר( השנים )בחודש נוספים קדישים 30 לו שיש

 שחסרו. הקדישים כל של השלמה מעין בהחלט כאן

 לעשות שניתן רבים  דברים שיש  נראה  עשר,  השנים  בחודש  הקדיש  אמירת  את משלימים  לא  אם  גם

 צדקה, נתינת תורה, לימוד לדוגמה ,שם( הלוי  שבט שו"ת שכתב )וכפי זה בחודש גם טרהנפ נשמת ילעילו

 ועוד. תורה שיעורי הקדשת חסד, מעשי

 סיכום .ה

ר לומיפסיק    –ינהג כמנהגו הרגיל    הקדיש  אמירת  אתבשנת האבל    ימים  כמה  במשך  שהפסידספרדי  

 זור לאומרו.הראשון של החודש השנים עשר, ולאחר מכן יח דיש בשבועק

 עשר השנים בחודש אמירתו את ישלים לא הקדיש אמירת את ימים כמה במשך שהפסידאשכנזי 

 להמשיך  רשאי  האבל  זאת,  עם  ר(.עש  השנים  בחודש  עבורו  קדיש  שיאמר  אחר  מאדם  יבקש  לא  )ואף

 לפני לגשת ורשאי שחרית(, בתפילת הקטורת פיטום לאחר הנאמר הקדיש )כולל דרבנן קדיש לומר

 הנפטר נשמת לעילוי נוספים דברים לעשות כדאי בנוסף, יומיים. או ביום אחת בתפילה התיבה

 צדקה. נתינת או תורה לימוד כגון ואל בימים

 

 עליכם, ה' ברכת

 תנוחמו שליםבירוו

 רימון צבי ףיוס

 

 
 קדיש לומר אמור לא האבל שבו בזמן )שם(, החיים וכף ל"ב( סימן ח"ג פעלים רב ובשו"ת )שם, חי איש הבן לדעת 3

 העלה וכן זה, קדיש םאומרי אבלים שרק מקובל שכיום כיוון התפילה שבסוף דרבנן קדיש מאמירת גם להימנע עליו

 קדיש אמירת להתיר הלוי ושבט החיים גשר לשון פשטות אולם .תתרכב( ס"ק דבר עמק שע"ו,) השלם ופריםס בדברי

 ברור  מנהג  בזה  שאין  וכיווןולא כקדיש יתום,  לימוד  ש שאחרי הכקדינקבע  כיוון שעקרונית קדיש זה    חודש,  בי"ב  גם  זה

 בכך. שחפץ לאבל זה קדיש לומר להורות אפשר בוודאי


