Suicide
I. In the Bible
1. Samson - Judges 16
2. Saul – 1 Sam 31 and 2 Sam 1:1-16
3. Ahitofel – 2 Sam 17:1-23
4. Zimri – I Kgs 16:15-20
5. Genesis 9:5
ָאחיו אֶ ְדרֹׁש אֶ ת נֶפֶ ש
ִּ ָאדם ִּמיַד ִּאיש
ָּ ָּּומיַד ה
ִּ וְ אַ ְך אֶ ת ִּד ְמכֶם לְ נַפְ שֹׁתֵ יכֶם אֶ ְדרֹׁש ִּמיַד כָּל חַ יָּה אֶ ְד ְר ֶשּנּו
:ָאדם
ָּ ָּה
But for your own life-blood I will require a reckoning: I will require it of every beast; of
man, too, will I require a reckoning for human life, of every man for that of his fellow
man.
II. Rabbinic Sources
1. Genesis Rabbah 34:13
 יכול כחנניה מישאל ועזריה, יכול כשאול ת"ל אך,אך את דמכם לנפשותיכם] להביא את החונק עצמו
.תלמוד לומר אך
AND SURELY (AK) YOUR BLOOD OF YOUR LIVES WILL I REQUIRE (9:5). This
includes one who strangles himself. You might think that even one in the plight of Saul is
meant: therefore we have AK. You might think, even one like Hananiah, Mishael and
Azariah: therefore we have AK.
2. Bavli Avodah Zarah 18a
 והביאו ספוגין של צמר, והקיפוהו בחבילי זמורות והציתו בהן את האור,הביאוהו וכרכוהו בס"ת
 אראך בכך? אמר, אבא: אמרה לו בתו. כדי שלא תצא נשמתו מהרה,ושראום במים והניחום על לבו
 מי שמבקש עלבונה, עכשיו שאני נשרף וס"ת עמי, אילמלי אני נשרפתי לבדי היה הדבר קשה לי:לה
 גליון נשרפין ואותיות: מה אתה רואה? אמר להן, רבי: אמרו לו תלמידיו.של ס"ת הוא יבקש עלבוני
 מוטב שיטלנה מי שנתנה ואל יחבל הוא: אף אתה פתח פיך ותכנס [בך] האש! אמר להן.פורחות
.בעצמו
 אתה מביאני לחיי, אם אני מרבה בשלהבת ונוטל ספוגין של צמר מעל לבך, רבי:אמר לו קלצטונירי
, מיד הרבה בשלהבת ונטל ספוגין של צמר מעל לבו. השבע לי! נשבע לו. הן:העולם הבא? אמר לו
 רבי חנינא בן תרדיון: יצאה בת קול ואמרה. אף הוא קפץ ונפל לתוך האור.יצאה נשמתו במהרה
.וקלצטונירי מזומנין הן לחיי העולם הבא
They took R. Haninah b. Tradyon and wrapped a Torah scroll around him, and
encompassed him with bundles of vine branches, to which they set fire. They brought
woolen tufts, soaked them with water, and laid them on his heart, so that his soul should
not depart quickly…His disciples said to him, “Open your mouth that the fire may
penetrate.” He replied: “Better is it that He who gave the soul should take it, and that a
man should do himself no injury.”
Then the executioner said to him: “Master, if I increase the flame and remove the woolen
tufts from your heart, will you bring me to the world to come?” He said to him, “Yes.”
He asked him to swear to it and he did, then he increased the fire and removed the
woolen tufts from his heart. His life departed. Then the executioner jumped into the fire
and a heavenly voice proclaimed: “R. Hanina b. Tradyon and the executioner are destined
for the world to come.”

3. Bavli Ketubot 103b
ההוא יומא דאשכבתיה דרבי ,נפקא בת קלא ואמרה :כל דהוה באשכבתיה דרבי מזומן הוא לחיי
העוה"ב .ההוא כובס כל יומא הוה אתי קמיה ,ההוא יומא לא אתא ,כיון דשמע הכי ,סליק לאיגרא
ונפל לארעא ומית ,יצתה בת קול ואמרה :אף ההוא כובס מזומן הוא לחיי העולם הבא.
On the day that Rebbi died, a heavenly voice went forth and announced: whoever was
present at the death of Rebbi is destined to enjoy life in the world to come. A certain
laundryman who used to come to visit him every day, failed to call on him that day. As
soon as he heard this he went up on a roof, threw himself to the ground and died. A
heavenly voice came forth and announced: That laundryman also is destined to enjoy life
in the world to come.
4. Massekhet Semahot 2:1-6

מסכתות קטנות מסכת שמחות פרק ב
הלכה א
המאבד את עצמו בדעת אין מתעסקין עמו בכל דבר ,רבי ישמעאל אומר קורין עליו הוי 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 לכבוד
החיים אין הרבים מתעסקין בו.
הלכה ב
איזהו מאבד את עצמו בדעת ,לא שעלה לראש האילן ונפל ומת ,ולא לראש הגג ונפל ומת ,אלא
זה שאמר הריני עולה לראש האילן או לראש הגג ואפיל עצמי ואמות ,וראוהו שעלה לראש
האילן ונפל ומת ,או לראש הגג ונפל ומת ,הרי זה בחזקת המאבד את עצמו בדעת ,וכל המאבד
את עצמו בדעת אין מתעסקין בו בכל דבר.
הלכה ג
מצאוהו חנוק ותלוי באילן ,הרוג ומושלך על גבי הסייף ,הרי הוא בחזקת מאבד עצמו שלא
לדעת ,וכל המאבד עצמו שלא לדעת אין מונעין הימנו כל דבר.
הלכה ד
ומעשה בבנו של גורגיוס שברח מבית הספר ,והראה לו אביו באזנו ,ונתיירא מאביו ,והלך
ואיבד עצמו בבור ,ושאלו לרבי טרפון ואמר אין מונעין הימנו כל דבר.
הלכה ה
ושוב מעשה בתינוק אחד מבני ברק ששיבר צלוחית ,והראה לו אביו באזנו ,ונתיירא ממנו,
והלך ואיבד עצמו בבור ,ובאו ושאלו לרבי עקיבא ,ואמר אין מונעין הימנו כל דבר .ומיכן אמרו
חכמים אל יראה אדם לתינוק באזנו אלא מלקהו מיד ,או שותק ולא אומר כלום .רבי שמעון
בן אלעזר אומר יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבת.
הלכה ו
הרוגי בית דין אין מתעסקין בהן לכל דבר ,אחיהם וקרוביהן באין ושואלין את שלום העדים
ואת שלום הדיינין ,כלומר שאין בלבנו עליכם ,שדין אמת דנתם ,ולא היו מתאבלים אלא
אוננים ,שאין אנינות אלא בלב ,ואין מברין עליהן שנאמר לא תאכלו על הדם ,ורבי נתן אומר
אין בין שתיקה לבכייה כלום.

1. For a suicide, no rites whatsoever should be observed. rabbi Ishmael said: “He may be
lamented: ‘Alas, misguided fool. Alas, misguided fool.’”
Whereupon Rabbi Akiba said to him: “Leave him to his oblivion: Neither bless him nor
curse him.”
there may be no rending of clothes, no baring of shoulders, and no eulogizing for him.
but people should line up for him and the mourners’ blessing should be recited over him,
out of respect for the living. The general rule is: The public should participate in
whatever is done out of respect for the living. It should not participate in whatever is
done our of respect for the dead.
2. Who is to be accounted a suicide?
Not one who climbs to the top of a tree or to the top of a roof and falls to his death.
Rather it is one who says “Behold, I am going to climb to the top of the tree,” or “to the
top of the roof, and then throw myself down to my dearth,” and then others see him climb
to the top of the tree or to the top of the roof and fall to his death. Such a one is presumed
to be a suicide, and for such a person no rites whatsoever should be observed.
3. If a person is found strangled handing from a tree, or slain impaled upon a sword, he is
presumed to have taken his own life unwittingly; to such a person no rites may be denied.
4. It happened that the son of Gorgos ran away from school. His father threatened to box
his ears. In terror of his father , the boy went off and cast himself into a cistern. the
incident was brought before Rabbi Tarfon, who ruled: “No rites whatsoever are to be
denied him.”
5. Another incident is that of a child from Bne Berak who broke a flask. His father
threatened to box his ears. In terror of his father, the child went off and cast himself into a
cistern. The matter was brought before Rabbi Akiba who rules, No rites whatsoever are to
be denied him.”
As a result of this, the Sages said, “A man should not threaten his child. He should spank
him at once, or else hold his peace and say nothing.”
Rabbi Shimon ben Elazar said: “With respect to the sexual urge, a child, and a woman,
hold them off with the left hand and draw them near with the right.”
Rabbi Nathan states, “To them laughing and weeping are as one.”

5. Rabbi Yehiel Michel Epstein (1829-1908), Aruch haShulkhan, Aruch haShulkhan,
Yoreh Deah 345
In regard to suicide we find whatever circumstance we can (to remove the person who
has apparently committed suicide from the denial of mourning rites.) For example, to
ascribe the act to fear or suffering or insanity or that the deceased thought that by
committing suicide he was avoiding the possibility of transgressing some of the
commandments of the Torah. We do this because indeed it is an improbable thing that a
person would commit such an ugly act (as willful suicide) with a clear mind…A minor
who committed suicide is always considered as one who has done the act unwillfully.

6. Rabbi Isaac Klein, A Guide to Jewish Religious Practice
The only suicide for whom mourning is not observed is one who killed himself out of a
cynical disregard for life. This excludes one who killed himself because he could not
cope with his problems. Nowadays, since it is known that most cases of suicide result
from temporary insanity caused by depression, we observe all the rites of mourning. We
also take into consideration the fact that any humiliation of the dead adds to the anguish
of the living and the punishment of suicide affect them rather than the victim.

Suicide took the lives of 30,622 people in 2001
Males are four times more likely to die from suicide than females
Women report attempting suicide during their lifetime about three times as often as
men
one suicide every 40 seconds in the world, almost 1 million per year.
up 60% in the last 50 years
there are 50% more suicides than homicides
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Sincerely,
Rambi

רמב"ם הלכות רוצח ושמירת הנפש פרק ב
הלכה א
כל ההורג חבירו בידו כגון שהכהו בסייף או באבן הממיתה ,או שחנקו עד
שמת ,או שרפו באש ,הואיל והרגו מכל מקום הוא בעצמו הרי זה נהרג בבית
דין.
הלכה ב
אבל השוכר הורג להרוג את חבירו ,או ששלח עבדיו והרגוהו ,או שכפת
חבירו והניחו לפני הארי וכיוצא בו והרגתו החיה ,וכן ההורג את עצמו ,כל
אחד מאלו שופך דמים הוא ועון הריגה בידו וחייב מיתה לשמים ואין בהן
מיתת בית דין.
הלכה ג
ומנין שכן הוא הדין ,שהרי הוא אומר שופך דם האדם באדם דמו ישפך זה
ההורג בעצמו שלא על ידי שליח ,את דמכם לנפשותיכם אדרוש זה ההורג
עצמו ,מיד כל חיה אדרשנו זה המוסר חבירו לפני חיה לטרפו ,מיד האדם
מיד איש אחיו אדרוש את נפש האדם זה השוכר אחרים להרוג את חבירו,
ובפירוש נאמר בשלשתן לשון דרישה ,הרי דינם מסור לשמים.

