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גישת התורה להתאבדות
הוא  להתאבדות  המניע  ההתאבדות.  מקרה  היא  ביותר  הקשות  האנושיות  הטרגדיות  אחת 

תמיד  והיא  פחות,  אינו  גורמת  שהיא  הכאב  החיים,  בין  אך  נסבל;  בלתי  כאב  קרובות  לעתים 

גוררת תחושות צער ואשמה קשות מנשוא. הפצע העמוק של אשמה ובושה אינו נוטה להחלים, 

גם לאחר שנים רבות.

המקרה האחד של התאבדות המוזכר בתורה )יש לדון במקרה נוסף – המקרה של שמשון( הוא 

של המלך שאול, שבחירתו למלך מוזכרת בהפטרת פרשת קרח. מנוצח במלחמה, המלך שאול 

לקח את חיי עצמו במקום ליפול לידי האויב:

לּו-ִבי,  ה ּוְדָקֻרִני ְוִהְתַעלְּ ן-ָיבֹואּו ָהֲעֵרִלים ָהֵאלֶּ ָך ְוָדְקֵרִני ָבּה, פֶּ לֹף ַחְרבְּ א ֵכָליו שְׁ אּול ְלנֹשֵׂ "ַוּיֹאֶמר שָׁ

י ֵמת  א-ֵכָליו, כִּ ּפֹל ָעֶליָה.  ה ַויְַּרא נֹשֵׂ אּול ֶאת-ַהֶחֶרב, ַויִּ ח שָׁ קַּ י ָיֵרא ְמאֹד; ַויִּ א ֵכָליו, כִּ ְולֹא ָאָבה נֹשֵׂ

ּפֹל גַּם-הּוא ַעל-ַחְרּבוֹ, ַויָָּמת ִעּמֹו" )שמואל א, פרק לא, ד-ה(. אּול; ַויִּ שָׁ

נסיבותיו של שאול, כפי שנבאר בהמשך, הן כמובן שונות לחלוטין ממקרים רגילים של התאבדות 

להתאבדות,  התורה  בגישת  לדון  ההזדמנות  את  ניטול  אולם,  הצער.  למרבית  מכירים,  שאנו 

ובלשון חז"ל "המאבד עצמו לדעת", בתקווה ובתפילה שלא נזדקק אליה.

מהי הגדרת האיסור על התאבדות? מהן ההלכות הנוגעות להתאבלות על המתאבד? מתי יש 

להתחשב במניעים של המתאבד? בשאלות אלו, ועוד, נעסוק בהמשך הדברים.

איסור מאבד עצמו לדעת

בפרשת נח אנו מוצאים את צו הפסוק )בראשית ט, ה(: "ואך את דמכם לנפשתיכם אדרש מיד 

כל חיה אדרשנו ומיד האדם מיד איש אחיו אדרש את נפש האדם". רש"י מביא את דברי חז"ל: 

"אף ע"פ שהתרתי לכם נטילת נשמה בבהמה את דמכם אדרוש מהשופך דם עצמו".

מצאנו אפוא בדברי פרשתנו מקור לאיסור לאבד את עצמו לדעת - איסור על התאבדות. אף 

הרמב"ם )רוצח ב, ב-ג( מזכיר את הדרשה מפסוק זה: "אבל השוכר הורג להרוג את חבירו... וכן 

ההורג את עצמו, כל אחד מאלו שופך דמים הוא ... שהרי הוא אומר שופך דם האדם באדם דמו 

ישפך, זה ההורג בעצמו".

פרשת קרח תשע"ז

מאמר השבוע עוסק בגישת ההלכה להתאבדות – "מאבד עצמו לדעת". מהי הגדרת 

למניע  משמעות  יש  האם  שהתאבד?  מי  על  אבלות  דין  מה  התאבדות?  על  האיסור 

המתאבד? מה הדין במי שמאבד עצמו לדעת כדי להינצל מחשש עבירות? בשאלות 

אלו, ועוד, נעסוק במאמר השבוע.

364

וע"י בית הוראה ע"ש ברוך וברכה גרוס ז"ל

שע"י מכון ירושלים לדיינות

קוראים יקרים!

בפרשת השבוע אנו למדים על מרד קרח 

ועדתו.

גדול  פיקח  היה  שקרח  קובעים  חז"ל 

)במדבר רבה יח, ג(. מתוך הפסוקים עצמם 

שהצליח  מחונן,  מנהיג  היה  שהוא  ברור 

ישראל  עם  מתוך  חשוב  פלג  להוביל 

להתבונן  אפוא  לנו  כדאי  רבנו.  משה  נגד 

רבנו,  משה  עם  במחלוקתו  קרח  בשיטת 

ולהפיק לקחים לתקופתנו אנו.

נמצאת  המחלוקת  שבבסיס  מגלה  רש"י 

אליצפן,  בשררת  משה  של  קנאתו 

שהתמנה לתפקיד שקרח ראה את עצמו 

על-פי  נעשה  המינוי  אמנם,  אליו.  ראוי 

הדיבור - אבל קרח סבר שאין בכך מניעה 

באורח  אלטרנטיבית.  מועמדות  להגיש 

רשאים  שהינם  ואנשיו  קרח  סברו  דומה, 

לחלוק על מנהיגותו של משה רבנו, ואפילו 

כהנים  בין  הבסיסית  החלוקה  נגד  לטעון 

לבין לויים. 

הכל, לפי ראות עיני קרח ועדתו, היה פתוח 

לשיפוט דעתם.

שנים,  אלפי  בכמה  הקדים,  שקרח  דומה 

הגישה  כיום  המכונה  לאמת  הגישה  את 

זו  גישה  לפי  האמת,  ה"פוסט-מודרניזם". 

אחד  כל  סובייקטיבי.  דבר  הינה  ונושאיה, 

יחיה",  באמונתו  "אדם  שלו:  האמת  עם 

ואין  אבסולוטית,  אמונה  כל  אין  כאשר 

אמת אחת. 

ללא  שאפילו  קרח  סבר  זו,  אמונה  בשל 

הרשאה אלוקית, רשאי הוא לשמש ככהן 
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כאמור לעיל, רש"י והרמב"ם לומדים את האיסור מהפסוק בפרשתנו. המקור לכך הוא דרשת 

הגמרא )ב"ק צא, ב(, שם מבקשת הגמרא ללמוד את האיסור של חובל בעצמו מתוך הפסוק, 

באה  הדרשה  עצמו.  את  ההורג  על  מדבר  שהפסוק  שייתכן  מפני  כן  ללמוד  שאין  דומה  ושוב 

בפירוש בדברי המדרש )בראשית רבה לד, יג(.

הרמב"ם מוסיף שאמנם מי שהורג את עצמו נחשב לשופך דמים, ועוון שפיכות דמים על ידיו, 

אך אין האדם מתחייב בזה מיתה בידי אדם - עונשו הוא דווקא מיתה בידי שמים.

לכאורה, יש לתמוה על הרעיון של מיתה בידי אדם למי שהתאבד, וכבר אינו בן החיים. בוודאי 

דין  לבין  הרוצח,  דין  בין  להבחין  היא  הרמב"ם  כוונת  אלא,  פעמיים!  אדם  להרוג  אפשר  שאי 

"לא  התורה  בצו  נכלל  אינו  ועוונו  רוצח,  אינו  אבל  דמים",  "שופך  נחשב  המתאבד  המתאבד. 

תרצח" )שמות כ, יג(: ממה שאסור להרוג אחרים, אין ללמוד שאסור להרוג את עצמו.

אמרה ידועה גורסת ש"המאבד עצמו לדעת אין לו חלק לעולם הבא". מקור הדבר הוא לכאורה 

ו(, שם נאמר שהשופך דמים אין לו חלק לעולם הבא. כפי  )ג,  דברי הרמב"ם בהלכות תשובה 

שנלמד לעיל, המאבד עצמו לדעת נחשב "שופך דמים", ומכאן שאף הוא מאבד את חלקו לעולם 

הבא.

חומרת ההתאבדות

האיסור על התאבדות הינה תוצאה הכרחית מן העובדה שהאדם נברא על ידי הקב"ה, ושחייו 

רק הופקדו בידיו על ידי האלוקים: "על כרחך אתה נוצר, ועל כרחך אתה נולד, ועל כרחך אתה חי, 

ועל כרחך אתה מת, ועל כרחך אתה עתיד לתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך 

הוא" )אבות ד, כא(. האדם אינו השליט היחיד על חייו, לעשות בהם כראות עיניו.

דבריו אמנם  ו(.  יח,  )סנהדרין  דבריו המפורסמים של הרדב"ז  זה, מן הראוי להביא את  לעניין 

נאמרו בהקשר אחר, אך כוחם יפה גם לעניינו: "לפי שאין נפשו של אדם קניינו אלא קנין הקב"ה, 

שנאמר: "הנפשות לי ֵהנה" )יחזקאל יח, ד(... וכי היכי דאין אדם רשאי להרוג את עצמו, כן אין 

אדם רשאי להודות על עצמו שעשה עבירה שחייב עליה מיתה, לפי שאין נפשו קניינו" )ראה גם 

שו"ת אגרות משה, יו"ד ח"ד, סימן נט(.

יא, ה( קובע שאפילו מי שמסכן את עצמו לחינם ראוי לעונש: "הרבה דברים  הרמב"ם )רוצח 

אסרו חכמים מפני שיש בהם סכנת נפשות, וכל העובר עליהן, ואמר: 'הריני מסכן בעצמי, ומה 

לאחרים עלי בכך' או 'איני מקפיד על כך' - מכין אותו מכת מרדות".

תהיה  שלא  העובדה  לנוכח  יותר  עוד  המתעצמת   – מאד  גדולה  בעבירה  שמדובר  אפוא  ברי 

למתאבד הזדמנות לחזור בתשובה. החיים בהחלט מציבה בפנינו אתגרים, כאלו יותר נעימים, 

וכאלו פחות. כל מטרת החיים היא לעמוד בפני האתגרים, ולעמוד בניסיון; מי שבורח מן האתגר, 

מאבד את כל התכלית.

אבלות על מתאבד

בשל חומרתה המיוחד של התאבדות, נקבע בברייתא )אבל רבתי, פרק ב( שאין להתאבל על 

המתאבד:

'הוי  - אין מתעסקין עמו בכל דבר. רבי ישמעאל אומר: קורין עליו  "המאבד את עצמו בדעת 

נשלחה, הוי נשלה'. אמר לו רבי עקיבא: הנח לו בסתמו. אל תברכהו ואל תקללהו.

אין קורעין ואין חולצין ואין מספידין עליו, אבל עומדין עליו בשורה, ואומרין עליו ברכת אבלים, 

מפני שהוא כבוד לחיים. כללו של דבר: כל שהוא לכבוד החיים, הרבים מתעסקין בו; וכל שאינו 

גדול. כפי שכותב הרמב"ן )במדבר טז, כא(, 

קרח שכנע את העם שהבכורות - ולא רק 

 – מישראל  איש  כל  אפילו  אלא  הבכורות 

ולהצטרף  הכהונה,  בתפקיד  לשמש  ראוי 

ל"אליטה" של האומה. 

חיציו  את  קרח  השליך  משה,  נגד  במרדו 

המורעלים לא רק נגד מנהיג הדור האנושי, 

ניתן  דקרח,  אליבא  הקב"ה.  נגד  אף  אלא 

ללא  אנושית,  וקביעה  ברצון  'אמת'  ליצור 

המאבק  אמנם  אלוקיות.  לאמיתות  זיקה 

בעומק,  אבל  משה,  נגד  מכוון  היה  הישיר 

קרח נאבק מול סמכותו של הקב"ה. 

לא בכדי קבע משה אפוא שקרח ועדתו היו 

הטענה  יא(.  טז,  )במדבר  ה'"  על  "נועדים 

כולם  העדה  "כל  הייתה:  בפיהם  אשר 

נמצא  הקב"ה  אם  ה'".  ובתוכם  קדושים, 

בתוך כל אחד ואחד, אזי הרי כל אחד ואחד 

רשאי לקבוע את האמת.

לקרח  שאירע  מה  את  מתעדת  הגמרא 

ממסעותיו  באחד  הימים.  באחרית 

המופלאים, הוביל מדריכו את רבה בר בר 

הארץ.  לתוך  קרח  נבלע  שבו  למקום  חנה 

שם הבחין רבה בשני סדקים עמוקים, מהם 

שמע  אזנו,  כשהטה  הרף.  ללא  עשן  עלה 

והן  אמת,  ותורתו  "משה  קרח:  דברי  את 

בדאין". גורלו הסופי של שקר הוא להודות 

על האמת, ולגלות אור מתוך החושך.

רק  לא  שקר.  של  בעולם  אנחנו  חיים 

עדכנית  היותר  הטענה  נעדרת;  שהאמת 

היא שאין אמת בכלל - הכל תלוי-פרשנות, 

תלוי-תרבות, תלוי-נרטיב, ותלוי-אישיות. 

עלילת הדם המסורתית הפכה לעלילת דם 

'מוסרית', המדברת בשם 'אמת מסוימת'. 

באמיתה  לדבוק  חשוך,  בעולם  תפקידנו, 

לתוך  הבוקעים  אור  בקרני  תורה,  של 

החושך, ומאירים לנו את הדרך בל נמעד.

כדוגמת קרח, יודעים אנו שיבוא יום שכל 

החושך  ומתוך  יכלה,  כעשן  כולו  השקר 

יתגלה אור בהיר. תפילתו ותקוותנו שנזכה 

לראות את היום הגדול, במהרה בימנו אמן.
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לכבוד החיים, אין הרבים מתעסקין בו".

כללים אלו נפסקו להלכה )שולחן ערוך, יו"ד שמה(, אך ב'פתחי תשובה' 

)ס"ק ב( מביא מגמה של צמצום תחולת הלכה זו בדברי הפוסקים - כפי 

שכבר עולה מהמשך דברי הברייתא.

וייתכן  התאבדות,  על  שמדובר  בוודאות  יודעים  אנו  שאין  במקום 

שההתאבדות  במקום  כך  המת.  על  מתאבלים  תאונה,  על  שמדובר 

דין  עליו  ואין  המת,  על  מתאבלים  מעורער,  נפשי  מצב  מתוך  נבעה 

'מאבד עצמו לדעת'. ניתן לומר בבירור שרוב ברור של מתאבדים כלול 

בהגדרה זו.

גם בנוגע למי שמוגדר כ"מאבד עצמו לדעת", יש לציין שבשו"ת חתם 

סופר )אה"ע סימן סט( כתב שעל בנו לומר קדיש עליו כרגיל, וכן פסקו 

יו"ד שנ; שדה חמד, אבלות קכ(. ב'פתח  פוסקים אחרים )מהר"י אסד, 

הדביר' )ח"ג, סימן רפד, אות י( מוסיף שיש לנהוג אף במנהגים של עלייה 

למפטיר וכדומה.

המניע להתאבדות

ייתכן שמותר להתאבל על המתאבד היא שאלה  נוספת שבגינה  סיבה 

אף  להתאבד  עשויים  אנשים  מעורער,  נפשי  מצב  על  בנוסף  המניע. 

מתוך מצב של קשיים עמוקים או עוני בלתי-נסבל. במקום להתמודד 

עם הקושי, האדם מתייאש, ו"בורח מן החיים". האם יש להתאבל על מי 

שמתאבד מתוך נסיבות קשות מאד?

בשו"ת בשמים ראש )סימן שמה( כותב שיש להתאבל על מי שמתאבד 

מתוך קשיים נסיבתיים. לדבריו, ההלכה שאין מתאבלים על המתאבד 

מוגבלת אפוא למצבים חריגים במיוחד, כגון מי שהורג את עצמו כי מאס 

)בשו"ת בשמים ראש שם מביא שהיו מקרים  וזלזול  בוז  בחיים מתוך 

כאלה אצל פילוסופים מסוימים(.

הוראה זו מובאת אף בשו"ת חיים ביד )סימן קי(, וכך צוינה בהגהות רבי 

הוא  אף  קכג(  סימן  ח"ו,  )יו"ד  המהרש"ם  ערוך.  לשולחן  איגר  עקיבא 

מסכים לדין זה להלכה, ומסביר שאמנם אסור בהחלט להתאבד מתוך 

"אומר  שהוא  כיון  ל"שוגג"  נחשב  כן  שעושה  מי  אך  המציאות,  קושי 

מותר" )מדמה לעצמו שאין בכך איסור(, ולכן יש להתאבל עליו.

ב'פתחי תשובה'  זו, כמו שהובא  יש פוסקים שחלקו על הוראה  אולם, 

ה'בשמים  דברי  על  חלק  שכו(  סימן  )יו"ד  סופר'  ה'חתם  בפרט,  )שם(. 

הרא"ש  דברי  דבריו  שאין  זיוף,  הספר  היות  את  וציין  בתקיפות,  ראש' 

אלא דברי אחר.

)נז, ב(, שם מבואר שחנה  בהקשר הזה יש לציין לדברי הגמרא בגיטין 

הרגה את עצמה לאחר שראתה את המחזה הקשה מנשוא של רציחת 

שבעה בניה. ב'עץ יוסף' )הובא ב'עין יעקב'( הקשה איך מעשה זה הותר 

כמעשה  אלא  ב'היתר',  כן  עשתה  לא  שחנה  נראה  בפשטות  אך   – לה 

ספונטני מתוך כאב בלתי-נסבל.

התאבדות מתוך תשובה

עוד נושא שדנו בו הפוסקים הוא השאלה של מי שמאבד מתוך חזרה 

בתשובה.

מתוך  עצמו  נפש  את  שנוטל  שמי  כתב  עו(  )סימן  אפרים  בית  בשו"ת 

התייסרות על עוונותיו אינו נקרא חוטא, ומותר להתאבל עליו. בסמ"ק 

)סימן ג( מביא לכך מעשה מר"י החסיד, וכך כתוב אף בשו"ת ר' יהודה 

החסיד )הובא בספר זיכרון לרב שמואל ברוך ורנר זצ"ל(, כשהוא מביא 

מקור ממיתתו של ר' אליעזר בן דורדיא )עבודה זרה יז, א( שנפטר מתוך 

צער ויגון על חטאיו.

בן  אלעזר  ר'  של  במקרה  שכן  זו,  ראיה  לדחות  שאפשר  ברור  מנגד, 

דורדיא לא היה שום מעשה קונקרטי של התאבדות, ופטירתו באה לא 

להוכיח מכך  לכאורה  כך שאין  וכאב,  רב צער  מתוך מעשה אלא מתוך 

לעניין מעשה של התאבדות. 

בשו"ת שבות יעקב )ח"ב, סימן קי( מביא ראיה אחרת לכך שהמתאבד 

)קידושין  אשי  ב"ר  חייא  ר'  בעניין  מצאנו  שכך  חוטא,  אינו  חטאיו  על 

פא, ב(, שדימה שעבר על עבירה חמורו, וברוב כאבו על כך נכנס לתור 

- אך לבסוף התברר  )רש"י מבאר שביקש להרוג את עצמו  תנור בוער 

שכלל לא חטא(. ייתכן שאף שם מדובר במעשה ספונטני מתוך כאב, ולא 

במעשה התאבדות מחושב, וצ"ע.

מובן מאליו - אך חובה לומר זאת בכל אופן - שאין בהוראות ותקדימים 

אלו שום הוראת היתר להתאבד, ח"ו, הן על חטאים והן מכל סיבה. אך 

להלכה, מי התאבד על חטאיו בוודאי שמתאבלים עליו.

התאבדות שאול המלך

רבים )כגון ה'בשרים ראש' הנ"ל( מביאים את מעשה שאול המוזכר לעיל 

)שמואל א, לא, ד-ה(, שנטל את נפשו כדי שלא ייפול ביד האויב, כמקור 

לדיני המאבד עצמו לדעת. מעשה שאול אף מוזכר בשולחן ערוך )סעיף 

ג(: "קטן המאבד עצמו לדעת, חשוב כשלא לדעת. וכן גדול המאבד עצמו 

לדעת, והוא אנוס כשאול המלך, אין מונעין ממנו כל דבר".

ההתאבדות,  מעשה  על  שאול  את  מבקרים  אינם  שחז"ל  לציין  יש 

בכך  היה  שלא  להדיא  נכתב  יג(  לד,  רבה  )בראשית  במדרש  ואדרבה, 

איסור. מה הסיבה לכך?

אחד  טעם  לכך.  טעמים  שני  מציע  נט(  ח,  )ב"ק  שלמה'  של  'יש  בספר 

הוא ששאול היה דואג שמא התעללות הפלישתים במלך ישראל יגרום 

לחלקים גדולים מתוך העם להתקיף את מחנה האויב בהתקפה חסרת-

תקווה. כיון שהייתה סכנה של איבוד נפשות רבות מישראל, היה מותר 
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לשאול ליטול את נפשו כפי שעשה.

הצעה נוספת היא שנפילת מלך ישראל ביד האויב, והתעללות הפלישתים 

יתחלל  שלא  כדי  ביותר.  גדולים  במימדים  ה'  לחילול  גורמת  הייתה  בו, 

שם שמים ברבים, נפל שאול על חרבו, ונטל את נפשו. ביאור דומה ניתן 

גרימת  נפשו תוך  נטל את  על-ידי מפרשים למיתת שמשון, שאף הוא 

קידוש ה' גדול.

הסבר שלישי, שנאמר על-ידי ביאור 'יפה תואר' למדרש ועל-ידי הרד"ק 

פלישתים,  עליו  יחמלו  שלא  יודע  היה  ששאול  הוא  ד(  לא,  )שמואל 

ושהוא עתיד למות מיתה משונה בידיהם. כיון שידיעה זו הייתה ברורה 

לו, היה מותר לו ליטול את נפשו. 

התאבדות כדי להציל מחשש המרת דת

ישנם מעשי התאבדות נוספים בהם דנים הפוסקים.

אחד ממעשי ההתאבדות המפורסמים ביותר הוא מעשה מצדה. בספר 

יוסיפון )מלחמת היהודים 7. 9-8( מסופר על איך חיילי מצדה התאבדו 

יחדיו, ולא נתנו לעצמם ליפול ביד אויב. בדרך כלל רואה היהדות בלוחמי 

ייתכן  שכן  פשוט,  אינו  הדבר  ההלכתית  מהבחירה  אך  גיבורים  מצגה 

שהרומאים לא היו הורגים אותם, והיו מקיימים אותם כעבדים. מעניין 

לציין שסיפור לוחמי מצדה אינו מוזכר כלל בספרות חז"ל, ומופיע דווקא 

ביוסיפון וספרי היסטוריה אחרים.

המקרה של לוחמי מצדה מובחן ממקרים של התאבדות על קידוש ה' 

כדי שלא לבוא לחטא ולהמרת דת )תוספות, עבודה זרה יז, א, וגיטין נז, 

ב(. נסיבות אלו היו שכיחות למדי בימי הביניים, כאשר יהודים ידעו שאם 

ייפלו ביד האויב, יכפו עליהם הגויים המרת דת. ישנם מספר סיפורים של 

התאבדויות המוניות כדי שלא ליפול שבי בנסיבות אלו.

ב(,  נז,  )גיטין  בגמרא  מובא  דומות  לנסיבות  המתייחס  מפורסם  מקרה 

לפילגשים  )והתעתדו  הרומאי  בשבתי  נפלו  ילדים  מאות  ארבע  בעניין 

הסבירו  בתוספות  האויב.  בידי  ליפול  ולא  לים  לקפוץ  ובחרו  ולחטא(, 

וימירו את דתם  יעמדו בניסיון  ייענו, ושמא לא  שהילדים חששו שמא 

)עי' שו"ת חיים שאר א, מו(.

עם זאת, גם במקום חשש נפילה בידי שבאים, וגם כשסביר שאלו ינסו 

להעביר את היהודי על דתו, כתב ה'ים של שלמה' )ב"ק ח, נט( שאסור 

לאדם ליטול את נפשו.

הלכה זו מיוסדת על דברי ה'דעת זקנים' )בראשית ט, ה(, אשר הובאו 

ב'בית יוסף' )יו"ד קנז( בשם ה'ארחות חיים'. שם מובא דעה שהצדיקה 

הריגת תינוקות כדי להבטיח שלא ייפלו ביד מי שימיר את דתם בעל-

כורחם. בתוך דיון על הנושא, מביא ה'דעת זקנים' את המעשה הבא:

ירא  היה  כי  השמד,  בשעת  תינוקות  הרבה  ששחט  אחד  ברב  "ומעשה 

שיעבירום על דת, והיה רב אחד עמו והיה כועס עליו ביותר, וקראו רוצח, 

רב במיתה  יהרג אותו  כדברי  רב: אם  ואמר אותו  היה חושש.  לא  והוא 

בין  חול  ונותנין  עורו  פושטין  והיו  עכו"ם  שתפסוהו  היה,  וכן   - משונה 

העור והבשר. ואחר כך נתבטלה הגזרה, ואם לא שחט אותן התינוקות 

היו ניצולין".

סיכום

ואפילו  בהבנה,  מתקבלת  ההתאבדות  שבהן  חברות  ישנן  כאשר  כיום, 

מותר לרופאים לסייע )במקרים מסוימים( לאדם לסיים את חייו )"המתת 

חסד"(, יש חשיבות עצומה בהדגשת ערך החיים, וחומרת האיסור של 

מאבד עצמו לדעת.

חובתנו לעשות ככל שלאל ידינו, כיחידים וכחברה, למנוע ממי שנמצא 

יש  כאשר  עצמו.  חיי  נטילת   – מכל  הגרוע  את  מלבצע  סכנה  בקבוצת 

מקרה של התאבדות, חלילה, עלינו לטפל בהבנה ובאכפתיות – אך כל 

בבעיה  להביט  ועלינו  חלילה,  הבא,  למקרה  אזהרה  סימן  מהווה  מקרה 

בעיניים ולנקוט בכל צעדים כדי לוודא שזה לא יקרה שוב.

רצון  יהי  בנושא.  לומר  הרבה  יש  ההלכה  ולפוסקי  לתורה  שראינו  כפי 

שלא נזדקק לדבריהם.

מסדר קידושין שחתם את שמו של העד השני על הכתובה

שאלה:

לכבוד הרבנים שלום רב. ברצוני לשאול.

רב שערך חופה הוא היה העד הראשון ואילו את שמו של העד השני מילא הרב בעצמו בנוכחותו של העד, האם יש בכך פגם והאם הכתובה נפסלת 

בכך? )יש לציין שבכתובה המקורית הרב מילא את שמו בלבד בלי חתימה ואילו בהעתק הכתובה העד חתם ליד שמו(.

c שו"ת הלכתי d
מתוך השאלות שנשאלו באתר האינטרנט din.org.il בשבוע האחרון
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תשובה:

שלום רב,

אני מבין שהרב חתם במקום העד. או שהוא נתן להם כתובה ללא חתימות אלא רק כתוב את שמות העדים שהרב עצמו כתב אותם. הכתובה פסולה 

לחלוטין!! אם אכן הוא חתם במקום העד אני מסופק מאד אם לרב הזה מותר לסדר קידושין בעתיד, ואולי גם הוא נפסל לעדות על מעשה כזה )ראה 

בהרחבה בריב"ש על דיינים שחתמו על שטר חליצה שהזמן היה מוקדם ב30 שנה, ונטען שזה נעשה בטעות, ובכל זאת הריב"ש פוסל אותם לעדות 

משום שהם שיקרו בעדותם בשטר. והיו שחלקו עליו בניהם רבו הר"ן - ראה שם סי' שעה. אבל מעשה כזה לזייף חתימה בשטר כתובה??!! יש 

מקום לומר שזה פוסל אותו לעדות. - לגבי ההעתק שהעד חתם זה אמור להיות כשר, אבל מסופקני אם ההעתק כשר אם זה נעשה לאחר חתימת 

הרב על הכתובה המקורית - מהטעם הנ"ל שמא הרב נפסל לעדות.

נסיעה במעלית לאחר קבלת שבת, כשאדם שלא קיבל שבת מפעיל

שאלה:

יכולה לרדת במעלית ביחד עם בעלה כאשר בעלה ילחץ על  האם אישה שקיבלה על עצמה שבת בהדלקה מוקדמת )חצי שעה לפני השקיעה( 

הכפתורים?

תשובה:

שלום רב

נראה לכאורה שאם היא נכנסת לפני שהוא לוחץ על הכפתור ]ובאופן שהוא מכסה קודם לכן את העינית האלקטרונית[, אין איסור, אבל נראה 

שיש להמנע מכך משום זילותא דשבת. שכן בגמרא בבבא קמא דף י עמוד ב אמרו: "ה' שישבו על ספסל אחד ולא שברוהו ובא אחד וישב עליו 

ושברו האחרון חייב". כלומר, אף שהכובד של כולם גרם בסופו של דבר לשבירה, כיון שהפעולה הסופית נעשתה על ידי האחרון, הוא מוגדר כעושה 

המלאכה. וכך גם כאן, האשה בעצם אינה עושה כלום, והבעל שלוחץ על הכפתור הוא שמשתמש בכובדה של האשה כדי להפעיל את המעגלים 

המשתנים המתחדשים מחמת כובד הנוסעים, והכל מתייחס אליו.

אבל אינני בטוח בתשובה זו, יתכן שיש דברים שמופעלים גם כשהמעלית בעצירה, אף שלא נראה כך.

סעודה שלישית - אחרי השקיעה

שאלה:

אחרי השקיעה עד מתי מותר להתחיל סעודה שלישית עם - לחם - מזונות -פירות ושתיה

בכל אלו מתי צריכים להפסיק

בברכה

תשובה:

שלום וברכה

לכתחילה ודאי יש לאכול לפחות כביצה לפני השקיעה, ולא רק בגלל האיסור לאכול לפני הבדלה, אלא גם מצד עצם קיום מצוה זו שאמורים לקיימה 

בשבת דוקא... ראה קצות השלחן סי' צב סעי' ח.

ואם לא אכל עד השקיעה, נראה מדברי המשנה ברורה בתחילת סי' רצט שאינו רשאי לאכול בבין השמשות ]הוא מתיר שם רק לפי מנהגם ללכת לפי 

זמן רבינו תם, ולאחר השקיעה של הגאונים, אבל לפי מנהגנו שבין השמשות הוא בשקיעה ראשונה יוצא מדבריו שם קצת להחמיר[. אבל המנהג 

בזה, שאם לא קיים עדיין מצוה זו מותר לאכול, ראה ט"ז שם ס"ק א, אליה רבה ונהר שלום שם, ובשער הציון שם. ולכן אם יתחיל סעודת פת יוכל 

להמשיך כהרגלו באכילה ושתייה, אבל בשאר דברים, יאכל רק את הנצרך לקיום המצוה.

יש אגב נושא נוסף שדיברו בו הפוסקים, שהרי ביום חול אסור להתחיל לאכול בתוך חצי שעה לזמן ערבית, האם בשבת צריך להקפיד ועל כך הרחבנו 

בתשובות אחרות הקיימות במאגר. 
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