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עבודה דף י"ח. 

סוף מסכת כלה 

 רב שמואל ברוך ורנר (קובץ תורה שבע"פ כרך יח עמ' לח):

Assur for a Jew and Muttar for Non Jew, to see in full click here 

A similar Psak from Reb Moshe Sternbuch 

 תשובות והנהגות ח"ג יו"ד סי' שסה

To see the whole Teshva click here 



 

Rabbi Yisroel Meir Lau and Reb Simcha Hacohen Kook to resolve the 
contradiction: a diffence between causing death or just removing something 
that's preventing the death. 

 רמ"א יו"ד סי' של"ט ס"א

 

 

Rabbi Shlomo Zevin: a prohibition of allowing assisted suicide 

 לאור ההלכה עמוד תכח
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Rabbi Jason Weiner: sitting Shiva on Assisted suicide patient 

הובא בפתחי תשובה יו"ד סי' שמה ס"ק ב בשמים ראש סי' שמה  if it was done because of Tzaar 
one may sit Shiva 

 

 

 

 

 



The Chasam Sofer disagrees 

ס"ק ב שמה סימן דעה יורה תשובה פתחיהובא בשו"ת חתם סופר אהע"ז סי' סט   

 מאסתי ואמר שנים בפני שהלך שת וחשוף לחם חסר באחד שכתב ה"שמ' סי ראש בשמים' בתשו' ועי
 ועיין ש"ע גמור עוני או ויסורים דאגות צרותיו מריבוי כן שעשה כל ל"מאע נקרא דאינו עצמו ואבד חיי

 גם[ ש"ע עלה חתים ש"דהרא גושפנקא דלאו וכתב בה עליו שפקפק עשר אחד ענף אבל הר בספר
 ובזה הוא ל"מאע מ"מ ביותר המיצר' דאפי א"דע ק"פ תרדיון בן ח"מר דמוכח כתב שם ס"ח' בתשו

.זה בענין ש"מ ו"ע' סי ד"י חלק אפרים בית בתשובת' ועי] ל"עכ ה"שמ' סי ראש בשמים' ס נזדייף  

To see the whole teshuva of the Chasam Sofer click here 

The Maharsham that suicide because of pain is not considered מאבד עצמו לדעת 

 קכג סימן ו חלק ם"מהרש ת"שו

  .בקראקא י"נ דמשק מענדל מנחם ה"מו להרב ו"תרנ תרומה' ד ה"ב

 בכדי אשר המעלה רמי באנשים מקרים כמה במחניכם שאירע במה שאלתו ד"וע, הגיעני מכתבו
 מונעים ואין מטתם על כמתו דבר לכל דינם אם, ל"ר לדעת ע"א איבדו ובזיון ועוני ויסורים מצער להפטר

 .דבר כל מהם

 העיר וגם, מ"רו שהביא ר"בש מדברי והביא ו"ע' סי ד"יור אפרים בית ת"בשו בזה האריך כבר והנה
' כד שכתב ן"הרמב בשם והביא, ק"מכמ ועוד מ"רו שהביא' בני ושבעה מאשה הניזקין' פ מגיטין' בהראי

 סמך ז"ע, שעה חיי בשביל דאי ביאור והוסיף, שיהרגוהו הנביא מפי ידע דשאול' ו ק"ס ה"שמ' סי ך"הש
 דהקשה ומה, שעה דחיי מהא מ"רו' קו ליישב ביאר ובזה, הפלשתים יצערוהו שבודאי מהיסורים להנצל

 ל"י כ"וא דוד מבית כן קיבל' חזקי אלא מזה ידע לא' ישעי שהרי מ"לק', וישעי' דחזקי מהא עוד מ"רו
 כמת נחשב כבר שימות ל"א שהנביא כיון מ"מ, עוד הגזירה לבטל שאפשר מזה ידע לא שאול דגם

 והנביא הואיל דשמא' וכו ה"דאלת ה"ד א"ע א"כ דף ק"מו' בתוס ג"כה וכמבואר, קטיל קטילא וגברא
  .ש"ע מהירושלמי ראיה והביאו, עליה שהתפלל פי על אף אבילות ונהג כמת הוא הרי ימות מות לו אמר



 ש"וכמ לדעת ע"א מאבד בכלל איננו וכדומה יסורים מפני כן עשה דאם מ"רו כיוון יפה לדינא פ"ועכ
 מיחשב מ"מ הדין פ"ע דאסור דנהי כן העלה ו"כ ה"כ' סי ד"חיו מרדכי פרשת ת"בשו וגם, שם א"הב

 באמצע ו"שכ' סי ד"יור ס"החת ש"מ נסתר ובזה, ש"ע הוא ושוגג גמירי דינא ע"כו דלאו מותר כאומר
 לדעת עצמו מאבד בכלל איננו מ"ומ כן לעשות רצה לא דודאי, ח"י דף ז"בע ת"מרחב' ראי' התשו
 מורד בשביל אלא ב"לעוה חלק לו אין בכלל נמנה שלא מאחיתופל' ראי מ"רו ש"ומ, ל"הנ מטעם

 וגדולה, דוד שימיתוהו ידע מיתה דחייב במלכות מורד' שהי דכיון מ"לק, ע"א שחנק בשביל ולא במלכות
 כמת דינו במלכות למורד שחשבוהו דכיון הרי', וכו לדוד אישות יש/ וכי/ וכ ב"פל נח' פ ר"בב מבואר מזו

 ס"בש כדמוכח כן ל"קיי דלא ואף) שם ר"בוצי בסופה ג"ה דסנהדרין ב"פ ירושלמי' ועי( מותרת ואשתו
 עצמו כמאבד' הי לא פ"עכ מ"מ, בזה ש"מ ט"כ' סי ז"ח ז"רדב' ועי, ט"י סנהדרין דבבלי ס"וש ח"כ דגיטין
 צער משום מותר' הי שעה חיי דמשום ן"הרמב בשם כתבתי כבר, שעה חיי מטעם ואי, זה מטעם לדעת
 .מותר כאומר דהוי ל"י פ"ועכ, ע"א לאבד ויסורין

' סוסי ד"יו אסאד י"מהר' תשו' עי, מקורו' אי ב"לעוה חלק לו אין לדעת עצמו המאבד המאמר לענין ש"ומ
 .ז"ה ה"שמ' לסי דעת יוסף' בס וגם, בזה ה"שנ

 .ד"כנלפע דבר שום ממנו מונעים ואין ל"מע דין כזה לאיש שאין לדינא מ"רו כיוון שיפה דבר סוף

 Regarding committing suicide because of pain

 בית יוסף יו"ד סי' קנז בבדק הבית



 



Selected emails from our listeners 

Reb Moshe raises the same point as Reb Shmuel Verner and Rav Moshe Sternbuch  

 אות ב עד סימן ב חלק משפט חושן משה אגרות ת"שו

 חיוב יש אם מחלה בעוד שנחלה מסוכנת במחלה חולה, ארוך זמן ביסורים שיחיה חולה לרפא חיוב יש אם. ב
, לרפאותו אם דעתו לידע א"שא בחולה לנהוג איך, מהראשונה לרפאותו א"שא אף השניה מהמחלה לרפאותו
 .תרדיון בן ח"דר ובמעשה

 אלא תשובתי על הערה שאינו שאלה ה"כתר שאל עוד, א"שליט מרדכי' ר הגאון הרב נכדי לי שאמר כפי והנה
 וביסוריו בחליו שהוא כמו חייו את להמשיך רפואה סמי לו ליתן אלא להחולה לרפאות א"א שאם והוא, ע"לכו שאלה

 נעיין קודם והנה. לרפאותו חיוב יש אם בזמננו האינשי כדרך לחיות ששייך השנים לכל ואף שנים להרבה אף
 שנעשה נזדמן אם דהנה, רגיל שנים אריכות לו יתנו לא אבל חייו להאריך שאפשר נזדמן אם והוא אחרת בשאלה
 לו שיש ובהיסורים הראשונה במחלה חולה יהיה עדיין חי וישאר השניה ממחלה וכשיתרפא שניה במחלה מסוכן
 להתרפאות וצריכים רוצים חולין כשהן אף אינשי כולהו שודאי, ניההש ממחלה לרפאותו חיוב איכא ודאי ממנה

 אדם כל רוצים ממנה יסורין לו שלית באופן ואף, לראשונה רפואה יודעין אין כשעדיין אף נוספות ממחלות
 אבל. האינשי כדרך שלא הוא דרצונו כיון לו שומעין אין להתרפאות רוצה אין זה כשאינש אף וממילא, להתרפאות

 מלחיות למות אף יותר לאינשי להו ניחא זה כעין שעל מהיסורין להקל לא אף רפואה ידוע ואין יסורין לו שיש אופןב
 מחוייבין שאין לכאורה כדמסתבר אפשר, חמור מלקות דדלמא ב"ע ג"ל בכתובות' בגמ כדאיתא, כאלו יסורין חיי

 לידע שייך כשלא בסתמא ואף, כאלו יסורין בחיי ייוח שמאריכין כאלו רפואה בעניני רוצה כשאינו כזה חולה לרפאות
 ואף קרובים להחולה יש הא דרובא ברובא אבל, לרפאותו החיוב וליכא רוצה החולה שאין לתלות יש החולה דעת
 כל על הוא החיוב עצם ודאי אבל. בדינא גם מוטל יותר שעליהם החולה ברפואת העוסקים וכדומה ואחים ואם אב
 גם ויש וקרובים ואחים ואם אב לו שיש כיון אבל, וברפואה יותר מומחה מרופא ויודעין מהחולה שיודעין ואחד אחד

 איזו כשיודע הקרובים ואחיו ואמו מאביו רשות ליקח אדם כל מוכרח שיקלקלו גם אפשר ממש בהם שאין רפואות
 נמי שמועיל ורשותם. רשותם בלא לרפא רפואה לו שיש שסובר ואחד אחד שכל הפקר שיהיה שייך ולא רפואה
, בהקדם להביא לו שאפשר מי כל הרופא את להביא צריך מומחה רופא דבאיכא מומחה רופא בליכא דוקא הוא

 ממקום אף להביא צריכין יודע וכשאינו, ידיעתו לפי לו שאפשר מה כל ולעשות תיכף לילך מחוייב עצמו והרופא
 אבל, ביותר הקרובים על מוטל מעות עצמו להחולה ואין ממון להוציא וכשצריכין, להביאו מחוייב אחד וכל אחר
 להשיג ששייך מקום ומכל העיר מבני כסף ז"ע לאסוף לילך וגם צדקה של מקופה לרפאותו העיר בני כל על יש חיוב
 לרפאותו. שצריך מה וכל והרפואות הרופא השגת הוצאות על

 מצד מהרה שישרף כדי פיו לפתוח לו שאסור אמר ת"שרחב א"ע ח"י דף ז"בע תרדיון בן ח"דר בעובדא מצינו אבל
 והא לעצמו גם מותר היה אחר לישראל מותר היה אם ודאי דהא, התיר לא נמי אחר ולישראל עצמו רציחת איסור
 ירא שהיה שייך ולא מעליו הצמר ספוגת את להסיר יכול היה שלא גופו וגם קשורין ידיו שהיו הוזכר לא

 שהיא שריפה י"דע מהריגה יותר שיענשהו שייך ולא, עצמו מהוא בנקל יותר לו שיעשה שייך דלא מהקלצטונירי
 אסור שהיה כמו מיתתו שימהר הלחים הספוגין את להסיר לו אסור שהיה משום זה היה ודאי אלא, חמורה מיתה
 היה דאם משום שמותר סבורין היו הפה לפתיחת ורק לאיסור זה להו פשיטא היה התלמידים ואף. פיו לפתוח
 ת"רחב להו ואמר, גופו שריפת של גדולים ביסורים יותר זמן משהו שיחיה כדי לסותמו צריך היה שלא פשוט פתוח
 צמר של הספוגין ולהסיר שלהבת להרבות להקלצטונירי שהתיר ומה. אסור סתום שהיה מאחר פיו לפתוח שגם

 מאחר רציחה איסור נח בן שיעבור מה על חש היה שלא אפשר, זה בשביל ב"בעוה שכר לו הבטיח וגם הלחים
 לו מותר והיה גדולה טובה המיתה ממהירות לו שהיה מאחר שכר גם לו להבטיח רשאי והיה טובתו שהוא
 וגם, במעשה יעבור לא והוא מזה שינצל היסורין שבשביל לאו רק להישראל שהוא עור דלפני הלאו מצד

 ואולי, נח לבן מהאיסור לישראל האיסור בזה ושאני הנרצח לטובת שהוא ברציחה אסור אינו נח שבן אפשר
 אף רציחה וענין אופן כל שמשמעותו תרצח לא בלשון נאמר שלישראל האיסור מלשון לזה משמעות איכא



 הדם לשפיכת הוא שהכוונה שמשמעותו האדם דם שופך בלשון נאמר נח לבני רציחה ובאיסור. לטובה שהוא
 .דם שופך לשון כך כל שייך לא לטובתו הוא שאם

 להכריע גם מאד רחוקים לפעמים זה שנוגע ובפרט גדול דבר הוא הענין ברור שעצם מפני זה לברר הארכתי
 הוא הנידון עצם אבל. נידון יהיה אם לדינא הוא איך מבואר קצת שיהיה מאד גדול עיון צריך שהוא בזה למעשה

 ובין, מאד גדול עיון שצריך ענין בכל הרבה ובאחריות גדול דבר שהוא הדין הכרעת מעצם בין מאד גדול דבר הוא
 מומחים רופאים ובצרוף שאפשר ח"ת כל לקבץ וצריך, ממש האדם וחיי נפש פקוח בעניני הוא הא שהנידון מצד

 .כזה חמור בענין להורות דעה יתן ת"שהשי לקוות יש שאז שם שיהיו ששייך



Selected audio from our listeners 

comments on the show 1 click here 

comments on the show 2 click here 
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