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THE DECISIONS:

TIME OF APPLICATION
PERMISSBLE / NON-PERMISSIBLE



TIME OF APPLICATION: ONLY DYING PATIENT



DYING PATIENT - HALAKHIC DEFINITIONS

CHAYE SHAAH vs CHAYE OLAM

• The dying patient is defined as “temporary life” )העש ייח(

• In Talmud – no clear definition of העש ייח

• Most Poskim maintain that העש ייח is equivalent, in time, 
to הפירט

• Hence, העש ייח is regarded as 12 months of expected 
survival



HALAKHIC SOURCES

 הָמ ,ּוהֵעֵר לֶא ׁשיִא ּורְמֹאַּיו ,רַעָּׁשַה חַתֶּפ *םיִעָֹרצְמ ּויָה םיִׁשָנֲא הָעָּבְרְַאו•
 ,םָׁש ּונְתַָמו ריִעָּב בָעָרְָהו ריִעָה אֹובָנ ּונְרַמָא םִא :ּונְתָמ דַע ֹהּפ םיִבְֹׁשי ּונְחַנֲא
 ,ֶהיְחִנ ּונֻּיְַחי םִא ,םָרֲא הֵנֲחַמ לֶא הָלְּפְִנו ּוכְל הָּתְַעו ,ּונְתָָמו ֹהפ ּונְבַָׁשי םְִאו
ד-ג ,ז ב"למ.ּונְתָָמו ּונֻתיְִמי םְִאו

ב זק ןירדהנס ;א זמ הטוס .וינב תשולשו יזחיג הז*

 קפס יח קפס :ןנחוי 'ר רמא אדסח בר רמא הל ירמאו ,ןנחוי ר"א אבר רמא•
 ,העש ייח אכיאה ,תמ .ןהמ ןיאפרתמ- תמ יאדו ,ןהמ ןיאפרתמ ןיא- תמ
 ביתכד ,ןנישייח אל העש ייחלד ארמית אנמו .ןנישייח אל העש ייחל
 ייח אכיאהו ,םש ונתמו ריעב בערהו ריעה אובנ ונרמא םא )ז 'ב םיכלמ(

ב זכ ז"ע .ןנישייח אל העש ייחל ואל אלא ,העש



HALAKHIC SOURCES

 אל יכ העש ייח רועיש אוה המכ ןנישייח אל העש ייחלד ורמאש המ•
 תמ םאו העש ייח ארקנ הז ילוחב תמ םאש רמול קחודש בתכושרפתנ
 ל"ייקד אהמ שדוח ב"י אוה העש ייחד הלעהו ,העש ייח הז ןיא רחא ילוחמ
 ח"בי הז ילוחמ תויחל לוכי וניאש לכד חכומשדח ב"י היח הניא הפירט
 איבהש ,ו ק"ס ה"נק 'יס ד"וי ת"כרד.םלוע ייח אלו העש ייחל קר וייח בשחנ אל
המלש תמכח תוהגהמ הריקח

 ארבגכ בישחשהפירט רבדל זמר ,העש ייח ירקמ ח"בי ךות לכ ילואו•
 ,יפנא המכמ הז זמר תוחדל שיש י"פעא ,ח"בי יח וניאש ,הכלהל אליטק
 שוריפ רבדבו ...העש ייח הז בשחנ םלוע ייח יבגלש ענמנהמ וניא ז"כב
 ייח ןיב קולח ןיאד הטושפ ארבסהו בתכ םשרזעיחא רפסבש העש ייח
 הידיד אדבועב ריתהו,םישדח הזיא וא םימוי וא םוי לש טעומ ןמזל העש
 .םישדח הששמ רתוי היחי אל חותינה אלבד ורמא םיחמומ םיאפורהש
גמק ןמיס )לארשי ץרא יניינע( ןהכ טפשמ ת"וש



HALAKHIC SOURCES

 ותואפרל רשפאש הלוח תמדקה ןינעל העש ייח בשחנ המ .ב•
.םלוע ייחל
 יוארש ףיסוה א"טילש יכדרמ 'ר ג"הרה ידכנ רקיה ךנבו
 שי ... םלוע ייח בשחנ המו העש ייח בשחנ המ קוידב רידגהל
 אל אוהש הנשמ רתוי היחיש אפרתיש ךיישש הלוחה םידקהל
 אל םיאפורה תעד יפלש רחאה הלוחמ ,ולש םייח תקזח דבא
 עורג דועו ,םיאפורהל הפרט תובישחב אוהש הנשמ רתוי היחי

 היחיש ךייש אה םדאב הפרטו ,הנשמ רתוי תויחל לכוי אלש
הע 'יס ב"ח מ"וח השמ תורגא ת"וש.םינש הברה וליפא



PERMISSIBLE / NON-PERMISSIBLE

WITHHOLDING / WITHDRAWING
PERTAINING TO THE DYING PROCESS



HALAKHIC SOURCES

 לכ :ירמאו ,ימחר ועבו אתינעת ןנבר ורזג ,יברד הישפנ חנד אמוי אוהה•
 ,ארגיאל יברד היתמא אקילס .ברחב רקדי ,'רד הישפנ חנ רמאד ןאמ
 ןוצר יהי ,יבר תא ןישקבמ 'ינותחתהו יבר תא ןישקבמ 'ינוילע :הרמא
 ,אסכה תיבל לייעד ינמיז המכ יאזחד ןויכ .םינוילעה תא םינותחת ופוכיש
 תא םינוילע ופוכיש ןוצר יהי :הרמא ,רעטצמקו והל חנמו ןיליפת ץלחו

 איידש אזוכ הלקש ,ימחר יעבימלמ ןנבר יקתש ווה אלו .םינותחתה
א דק תובותכ.יברד הישפנ חנו ימחרמ וקיתשיא ,]אעראל[ ארגיאמ

 ןוגכ תומיש הלוחה לע םימחר שקבל ךירצש םימעפ ק"הד יניעב הארנ•
 קרפב ןנירמאדכ היחיש ול רשפא יאו הברה וילחב הלוחה רעטצמש
 תיבל ןינמיז המכ לעד יברד היתמא יאזחד ןויכד )דק תובותכ( אשונה
 תא םינוילעה ופוכיש ןוצר יהי הרמא רעטצמ אקו ןיליפת חנאו אסכה
ןיא ה"ד א מ םירדנ ן"ר .יבר תומילד רמולכ םינותחתה



 ןב יסוי יבר ינפל תאבו הברה הניקזהש תחא השאב השעמ•
 םייח וישכעמויאדמ רתוי יתנקזה יבר היל הרמא ,אתפלח
 ינאו ,הקשמ אלו לכאמ אל תמעוט יניאש םה לווינ לש
 הדומל תא הוצמ המ ל"א ,םלועה ןמ רטפהל תשקבמ
 ביבח רבד יל שי וליפא ינא הדומל ל"א ,םוי לכב תושעל
 יענמ ל"א ,םוי לכב תסנכה תיבל תמכשמו ותוא תחנמ ינא
 הכלה ,הז רחא הז םימי השלש תסנכה תיבמ ךמצע
.התמו התלח ישילשה םויבו ,ןכ התשעו

]גמקתת זמר[ ילשמו ,]ומתת זמר[ בקע 'רפ ינועמש טוקלי



 הצק ןתעדש ןמזב הבש םינקז אלא ,הב רובעל תושר ול ןיא תומה ךאלמ ףאו ... זול איה•
םיתמ ןהו המוחל ץוח ןיאצוי ןהילע
]ח טס הבר תישארב ;ב ומ הטוס[

 ?אל והלוכלו- .ימי יצחל עיגתש ןוצר יהי :ול רמא !ינכרב ,]יבר[ :ול רמא ותריטפ תעשב•
 ןיא :הימתב- וערי המהב ךירחא םיאבה :י"שר ?וערי המהב ךירחא םיאבה :ול רמא-

 לכ םהו ,אישנ התאו ,ךתלודגב ךינב ולטי אל ןכ םאש ,ינומכ םיבר םימי תויחל ךל בוט
.תוטוידה ויהי םהימי

]א חכ הליגמ[

 ךיראי ןמאב ךיראיש ידי לעש רבוס אוהש .'וכ העוט אלא וניא יאדמ רתוי ןמא הנועה לכ•
 העוט אוהו ויתונשו וימי ול ןיכיראמ ןמאב ךיראמה לכ ךומסב ןנירמאדכ םינשו םימי
 יל ןיא רמאת רשא םינש ועיגהו ש"מכ םיבוט ןניא ימנ יאדמ רתוי םינשו םימי תוכיראד
'וגו ץפח םהב

]א זמ תוכרב א"ח א"שרהמ[



םייתכלה תורוקמ

ענומה ריסמ

 ןיא ,האצוי םדא שפנשכ ססוג םדאשכ אלא ,ןכ רמול תלהק ךרצוה המל ,)ב ג תלהק( 'תומל תעו'•
 .ןירוסיי לובסי םימי ןתואו ,םימי טעמ אלא תויחל לוכי וניא יכ ,ושפנ בושתש וילע ןיקעוצ

)יקצעניטסיוו תאצוהב חיש 'יס( דלר 'יס םידיסח רפס

 המשנה ןיאו ,םיצע בטוח תיב ותואל בורק דחא היהו ססוג דחא היהש ןוגכ ,הרהמ תומי אלש םדאל םימרוג ןיא•
 לוכי וניא רמואו ססוג םאו ,תומי אלש ידכ ונושל לע חלמ םימישמ ןיאו ,םשמ בטוחה םיריסמ ,תאצל הלוכי
)יקצעניטסיוו תאצוהב וטש 'יס( גכשת 'יס ,םידיסח רפס.םשמ והוזיזי לא ,רחא םוקמב והומישיש דע תומל

 תיב ותואל ךומס שיש ןוגכ ,שפנה תאיצי בוכיע םרוגש רבד םש שי םא לבא ... הרהמ תומיש תמל םורגל רוסא•
 הזב ןיאש ,םשמ וריסהל רתומ ,שפנה תאיצי םיבכעמ ולאו ,ונושל לע חלמ שיש וא ,םיצע בטוח ןוגכ קפוד לוק
 .ענומה ריסמש אלא ,ללכ השעמ

א טלש ד"וי א"מר



םייתכלה תורוקמ

 וניא וליפא( הלוחה ייח ךיראהל רשפאש המ לכד דוסיה רקיעב•
 יתודליב יתעמש ינא םגש תמא ,תושעל םיכירצ )העש ייחל אלא
 רבד יניעב לבא ,אוה אכמס רבמ והז םא יתעדי אלו ,וזכ ארמימ
 ענומה רבד ריסהל רתומד ,ראובמ טלש 'יס ד"ויבד ,ג"עצ הז
 בש תויהל ןכ םאו .תושעל רוסא ופוגב השעמ קרו ,הלוחה תריטפ
 אל )םירוסי ול ופסוותי ז"יעש םוקמב( הרואכל ,השעת לאו

 םחל תיבב 'יע ,הזמ עונמל דומלל שי הברדאו .רוסיא יתאצמ
 ךיראהל חלמ תתל ןיאש ,םירמואש חכמ ה"ד םש ד"ויב הדוהי

 ייחל אלא וניאש לכ הרואכל לבא ,)ינאש ססוג ילואו( ,הסיסגה
 אוה ססוגה ירהש ,ססוגה ןודינל ימד ,שממ הלצה וב ןיאו ,העש
.ג"עצ הז לכו ,וירבד לכל יחכ

צק בתכמ ,יקסביינק י"רגהל אתרגאד אניירק•



םייתכלה תורוקמ

 תואופר ינימ הזיא םהל ןתיל ןיאש ולאכ םילוח םישנא שי םא רבדב הנה•
אדבועב ד"ק ףד שיר תובותכב שרופמ הנה ,רתוי תצק םהייח ךיראהל
 ךירצש םימעפלאכיאשןניעומשאל 'מגה הז טקנו ... יבר לשותריטפד
 ,ותואפרל תואופר ינימןיליעומ ןיאו רעטצמשכ םדאה לע ללפתהל
 היתמא יכ ,תומיש וילע ללפתהל ךירצש ,ולבקתנ אל אפרתיש תולפתהו
 ןייעו ,םימעפל ןנבר הנממ ןידמל ויהו הרותה ינידב המכחהתיה יברד
 היתמאהללפתהד אהאנידל איבמן"רהד ירה ... 'מ ףד שיר םירדנן"רב
 תולבקתמ אל ןנברד תולפתואבוט יברד הירעצ התארשכ ףוסבל יברד
 ...וירוסיב אוהש ומכ היחיש אלאוירוסי לקהל אל ףאו ירמגלותואפרל
 אל ףאו ,תויחלו תואפרתהל ול א"אשןיריכמ םיאפורהשג"הכישניאבו

 האופר ימס ול ןתיל רשפא לבא ,ןירוסי אלב הלוח אוהש ומכ היחיש
 אלא תואופר ינימ ול ןתיל ןיא ,ןירוסיב התע אצמנ אוהש ומכ וימי ךיראהל
 הזיא תושעל ןכוז"יע תומיש האופר ימס םהל ןתיל יכ ,םהש ומכ םוחיני

 אלא ,םימד ךפוש תובישחב אוה תחא עגרל וליפא רצקל םורגיש הלועפ
 אלוןירוסיהוליקיש אפרמ ימס אכיא םא לבא ,השעת לאו בשב ויהיש
.ססוג וניא ןיידעשכ תושעל ךירצ וייחמ עגר ףא ורצקי
א תואגע 'יסב"חמ"וחחמ"גא ת"וש



םייתכלה תורוקמ

 העשה ייח םא ,העש הזיא וייח ךיראהל אלאותואפרל וניאשןויכד ד"על הארנ•
 ג"כ איבהשי"ובשה ףאו ,רוסאםירוסיב היהי םיאפורה לש םיעצמאה י"ע היחיש
 ןיאשכ שפנה תאיצי בכעמה רבד ריסהל רתומש םעטהוהזדרבתסמד ,הזב הדוי

 םושמ אוהש 'א ףיעס ףוס ט"לש ןמיס /ד"וי/ א"מרבאתיאדכ השעמ הזב
 ,ןירוסי ול ויהישכ ףא העש ייח ךיראהל םיעצמא תושעל רתומ היה םאו ,םירוסיה
ןיכירצ ויה הברדא אה ,שפנה תאיצי בכעמה רבד ריסהל ריתהל ךייש היה ךיא
 יאדו אלא ,רתוי טעמ היחיז"יעאהד שפנה תאיצי םיבכעמש םירבדה איבהל
בוכע םתסו ,םירוסיב היהיש ןפואב העש ייח ךיראהל םיעצמא תושעלרוסאד
.םירוסיב אוה ססוגב שפנה תאיצי

ג ףנע ,דעק 'יסב"חד"ויח השמ תורגא ת"וש



םייתכלה תורוקמ
 ר"דולגניר ר"דל יתבתכש הבושתה לע ףסונ רואיב שקבל תלחתה•

 רואיב רתיל תוציחנה יתיאר אל תמאבו ,)ג"ע 'יס ליעל הספדנו(ץיבובקעי
 ןידה ירהש תועטל ךיישש םוקמה"רתכ האר ןכיה יל ןבומ היה אלש ,הזב
 אל האופר םוש םיאפורה ןיעדוי ןיא םאש ,טושפו ראובמ ןיד אוה יתבתכש
 ןהש ומכ וייח תצק ךיראהל אלא ,ןירוסיה לקהל אל ףא אלאותואפרל קר
 יברדאדבועמןניזחג"הכב ירהש .ולאכ תואופרןתיל םהל ןיא ,ןירוסיהב
 ריפשש הכלה תורוהל הז אבוהש 'מגהמ עמשמו ... )א"ע ד"ק תובותכ(
א"מרה רבוס ןכש טושפו ... 'מ ףד שיר םירדנבן"רב ןכאתיאדכו התשע
ןיבכעמה םירבד ריסהל ךירצמ םגו ריתמש 'א ףיעס ט"לש ןמיס ד"ויב
טושפד ,םדוק ןטק ןמז הזיאב תומישןימרוגד אצמנש ףא שפנה תאיצי

 םעט םושאכיל אהןירוסיאכילבד ,הזבססוגהל שישםירוסיה דצמ אוהש
 ונל היה הברדא אלא ,שפנה תאיצילןיבכעמה םירבד קלסל ףא וריתיש
 מ"מ ...הזבססוגהל שישןירוסיה דצמ אוהש יאדו אלא .סינכהל םג בייחל
 תאיציןיבכעמה םירבדקולסב קר ףא לדתשהל ונל המלןירוסי ול ןיאשכ
 תאיציבוכעבןירוסי וזיאססוגהל ול תיאד םושמ אוהד יאדו אלא ,שפנה
 ןוכנ אוהו .הזב הלבק ול םימדוקהוא"מרה וניתוברליאדוב היהו ,שפנה
.אנידל תמאו

א תוא דע 'יסב"חמ"וחחמ"גא ת"וש



םייתכלה תורוקמ

 בכעמה עונמלרתומדא"מרבא"סוס ט"לש 'יס ד"ויבו•
 וליפא ססוגב תואופרב קוסעל לבא ססוגב שפנ תאיצי

 ה"ע 'יסג"ח בקעי תובש ןייע רתומ העש ייחב
 ךיראהלארביא ,ח"לש 'יס ד"ויס"ח תבושתבו

 אלו רבדב בויח ןיא הברה רעטצמש םוקמב הסיסגה
.רתומש ענומ תרסהמ ערג

ופ 'יסח"ח יולה טבש ת"וש



הכלה תדמע

 ןמ ומצע ענמי לא ,םדא לש וראווצ לע תחנומ הדח ברח וליפא:א י תוכרב
.םימחרה

 הז ירה– וראווצךותב לבא ,וראווצלע אקווד :ל"צז ךאברעיוא ז"שרגה יפמ
- רכז יתשא דלתש ןוצר יהי :רמואו ,תרבועמ ותשא התיה :א דנ תוכרב ראובמכ[ אווש תליפת
.]אווש תליפת וז ירה



TYPES OF TREATMENT

• Resuscitation
• ventilation
• dialysis
• surgery
• chemotherapy
• radiation
• experimental Tx

• Food
• fluid
• oxygen
• antibiotics
• insulin
• blood
• pain killers



SUMMARY:
HALAKHIC CONSIDERATIONS

|active euthanasia -- absolutely forbidden

|physician-assisted suicide -- absolutely forbidden

|withdrawal of continuous treatment – absolutely  forbidden



HALAKHIC CONSIDERATIONS

• Permissible withdrawal ð cyclic treatment
• permissible withholding ð CPR, dialysis, chemotherapy, 

radiation, surgery
• forbidden withholding ð food, fluid, oxygen, blood, 

antibiotics



THE PATIENT



THE PATIENT

• Currently competent

• previously competent, currently incompetent
with advance directive/ 

without advance directive
With surrogate / without surrogate

• never competent



THE PATIENT

Currently competent:  

• Follow current expressed wishes, within societal norms

• An obligation to make a reasonable effort to convince the 
patient to receive basic needs (i.e., oxygen, nutrition, 
hydration, routine treatments)



THE PATIENT

Currently incompetent, 
previously competent:

• Follow Advance Medical Directives 
and/or appointed surrogate/proxy 
•Consider a close person’s statement
•Consider a court appointed surrogate



THE PATIENT

Appointed surrogate/proxy 

Patient, while competent, appoints a person to act on his 
behalf when he shall become a dying patient and 
incompetent



THE PATIENT

Family member 

Only if declares / testifies knowing from the patient what 
his/her wishes were
Personal position of family member – irrelevant
In case of dispute between family members – the closer the 
person is to the patient he overrides
If impossible to determine – ethics committee



THE PATIENT
A close person

A person who, as determined by an authorized physician meets 
two conditions:

• Is related by family ties, or is emotionally attached to the dying 
patient, and is devoted to him; 
• Knows the dying patient well, based on a continuous and 

prolonged relationship in the period preceding the medical 
treatment, or during the medical treatment.



FINAL DECISION-MAKERS

FIRST CIRCLE

• Patient
• Physician/ medical team
• surrogate (family, 

friend)

SECOND CIRCLE

• Institutional Ethics 
committee
• National ethics 

committee
• Court of law
• Legislator
• Religious leader



THANK  YOU!


