SACRED PASSAGE:
ESCORTING LOVED
ONES DURING THE
MOMENTS OF DEATH

This lecture will NOT address the following important topics:
• Laws of caring for the terminally ill
• Halachic definition of death
• Hospice care and halacha
• Preparation of a halachic will
• Preparation of a living will / health care proxy
• Preparation of an ethical will

מות
DEATH

PAIN
SUFFRING
FEAR
UNKNOWN
END

מות
DEATH

 וְ ַא ָּתה ָּתבוֹ א ֶאל אֲ ב ֶֹת ָּ
שיבָּ ה טוֹ בָּ ה (בראשית טו:טו)
יך ְב ָּשלוֹ ם ִּת ָּקבֵ ר ְב ֵ



ֵאסֶ ף ֶאל ַע ָּמיו (בראשית כה:ח)
 וַיִּגְ וַע וַי ָָּּמת ַא ְב ָּרהָּ ם ְב ֵשיבָּ ה טוֹ בָּ ה ז ֵָּקן וְ ָּשבֵ ַע וַי ָּ
שה ִּכ ְְבָּ ֶר ָּך (שם מז:ל)
ֹאמר ָּאנ ִֹּכי אֶ עש ֶ
אתנִּ י ִּמ ִּמ ְצ ַריִּם ו ְקבַ ְר ַתנִּ י ִּב ְקבֻ ָּר ָּתם וַי ַ
שכַ ְב ִּתי ִּעם אֲ ב ַֹתי ונְ ָּש ַ
וְ ָּ
ְ
ְ
 וְ ִּהנֵה ָּאנ ִֹּכי הוֹ לֵ ך הַ יוֹ ם ְב ְֶ ֶרך ָּכל הָּ ָּא ֶרץ (יהושע כג יְ)

 פטירה
 יציאה
 מנוחה

DISCOMFORT AND FEAR OF DEATH
• Forced to confront our own mortality
• Forced to confront our unpreparedness
• Fear of unknown
• Feeling of helplessness
• Shift from dying at home to hospitals

ברכות י - .אמר ר' יוחנן משום רבי שמעון בן יוחיְ...ר במעי אמו
ואמר שירה שנאמר (תהלים קג) ברכי נפשי את ה' וכל קרבי את שם
קְשו ,יצא לאויר העולם ונסתכל בכוכבים ומזלות ואמר שירה
שנאמר (תהלים שם) ברכו ה' מלאכיו גבורי כח עושי ְברו לשמוע
בקול ְברו ברכו ה' כל צבאיו וגו'...נסתכל ביום המיתה ואמר שירה
שנאמר (שם קְ) ברכי נפשי את ה' ה' אלהי גְלת מאְ הוְ והְר
לבשת מאי משמע ְעל יום המיתה נאמר
מועְ קטן כה - :בכו לאבלים ולא לאביְה ,שהיא למנוחה ואנו
לאנחה
אבות ְ:כב  -הוא הָּ יָּה אוֹ מֵ ר הַ יִּלוֹ ְִּים לָּ מות וְ הַ ֵמ ִּתים ְלהֵ חָּ יוֹ ת

דו
ֹ ְטוב וְ ֹיום ַה ָּמוֶּׁ ת ִמי ֹום ִה ָּול
ֹ טוב ֵׁשם ִמ ֶּׁש ֶּׁמן
ֹ - א:קהלת ז
“… and the day of death [is better] than the day of one's
birth." When a person is born, everyone rejoices; when he
dies, everyone cries. But that’s not the way it should be.
When a person is born, everyone should be crying,
because it is not yet known whether or not he will follow a
proper path in life. When he dies, everyone should be
rejoicing, since they know that he left this world in peace
after living a good and proper life. To what can this be
compared? To two ships that were in the ocean laden with
merchandise. One ship was coming to port, the other was
leaving. People were praising the ship coming into port.
Others stood by amazed and said, "Why are you praising
this ship and not the other?" In reply they said to them,
"We are praising the incoming ship since we know this
ship has departed in peace and arrived at its destination in
peace. But what the future will bring to the ship that has
just begun its journey we do not know. "So it is with a
person who is born: we do not know the nature of his
future deeds. But when he leaves this world we know the
nature of his deeds.”

... ויום המות מיום הולְו- ילקוט שמעני שם
, מת הכל בוכים,נולְ אְם הכל שמחים
ואינו כן אלא נולְ אְם הכל צריכים לבכות
,ְמפני שאין יוְעים על אי זה פרק הוא עומ
מת הכל צריכים לשמוח מפני שיוְעים
 משל לשתי ספינות,שיצא בשלום מן העולם
שהיו פורשות בים אחת נכנסת לנמל ואחת
 אותה שהיתה נכנסת היו,יוצאה מן הנמל
 אמרו,מקלסות אותה עמְו להם תמהות
להם למה אתם מקלסים לזו ואין אתם
 אמרו להם לזו שבאתה אנו,מקלסים לזו
מקלסין שאנו יוְעים שהלכה בשלום ובאה
 אבל זו אין אנו יוְעין מה היא,בשלום
 לפיכך טוב שם, כך האְם,עתיְה לעשות
...'וגו

Rav Yechiel Michel Tukachinisky z”l
1872-1955

Conversation
In The Womb
Written by: Abie Rotenberg
Journeys Vol 1

My dear brother, look around and
tell me what your eyes behold
Don't deny that you see, it's only
you and me
Our existence, it is empty, it is cold
Our existence, it is empty, it is cold

But dear brother
You must have faith that we are
not the only ones
Cause in the distance there's a
place, where we'll stand up tall
and straight
Oh, I believe there is a world to
come, yes, I believe that there is a
world to come

My dear brother, don't be
blind, don't be stubborn,
don't be set.
Imagination it's all right, but it
won't light up the night
What you see is exactly what
you get; what you see is
exactly what you get

But dear brother
You will surely find when all
is said and done
That the future it will show,
There is so much we don't
know
Oh I believe that there is a
world to come, yes I believe
that there is a world to
come.

My dear brother, Where have
you gone?,
Is this the moment I have
known? I can faintly hear the cry
My dear brother must have died
It's all over now forever I'm
alone, It's all over now forever
I'm alone

But dear brother
Please don't mourn me when my
life has just begun
What you hear are sounds of joy
"Congratulations, it's a boy"
Oh I believe that there is a world
to come,
Yes I believe that there is a world
to come

'Cause what you hear are
sounds of joy
"Congratulations, it's a boy"
Soon you'll be here with me
in this world to come.
Soon you'll be here with me
in this world to come.

“Birth, life and death testify to one another. The
three are tied together in a single knot. were there
no past or future, there would be no present.
There are three births: conception, emergence
from the womb and departure from the body. One
stage forms the transition to the next. The first
leads to the second, the second is the preparation
for a purposeful life, while the third constitutes the
achievement of the objective.”

Elisabeth Kübler-Ross (July 8, 1926
– August 24, 2004) was a SwissAmerican psychiatrist, a pioneer in
near-death studies and the author
of the groundbreaking book On
Death and Dying (1969)

KÜBLER-ROSS MODEL: FIVE STAGES OF GREIF
1) DENIAL— Individuals believe the diagnosis is somehow mistaken, and cling to a false, preferable
reality.
2) ANGER — When the individual recognizes that denial cannot continue, they become frustrated,
especially at proximate individuals. Certain psychological responses of a person undergoing this phase
would be: "Why me? It's not fair!"; "How can this happen to me?"; '"Who is to blame?"; "Why would
this happen?".
3) BARGAINING— The third stage involves the hope that the individual can avoid a cause of grief.
Usually, the negotiation for an extended life is made in exchange for a reformed lifestyle. People facing
less serious trauma can bargain or seek compromise.
4) DEPRESSION— "I'm so sad, why bother with anything?"; "I'm going to die soon, so what's the
point?"; "I miss my loved one, why go on?“ During the fourth stage, the individual despairs at the
recognition of their mortality. In this state, the individual may become silent, refuse visitors and spend
much of the time mournful and sullen.
5) ACCEPTANCE- "It's going to be okay."; "I can't fight it, I may as well prepare for it."
In this last stage, individuals embrace mortality or inevitable future, or that of a loved one, or other
tragic event. People dying may precede the survivors in this state, which typically comes with a calm,
retrospective view for the individual, and a stable condition of emotions.

מס' שבת לב - .ת"ר מי שחלה ונטה למות
אומרים לו התוְה ,שכן כל המומתין מתוְין
רמב"ם הל' תשובה א:א  -כל מצות שבתורה בין עשה בין לא
תעשה אם עבר אְם על אחת מהן בין בזְון בין בשגגה כשיעשה
תשובה וישוב מחטאו חייב להתוְות לפני האל ברוך הוא שנאמר
איש או אשה כי יעשו וגו' והתוְו את חטאתם אשר עשו זה ויְוי
ְברים ,ויְוי זה מצות עשה ,כיצְ מתוְין אומר אנא השם חטאתי
עויתי פשעתי לפניך ועשיתי כך וכך והרי נחמתי ובושתי במעשי
ולעולם איני חוזר לְבר זה ,וזהו עיקרו של ויְוי ,וכל המרבה
להתוְות ומאריך בענין זה הרי זה משובח ,וכן בעלי חטאות
ואשמות בעת שמביאין קרבנותיהן על שגגתן או על זְונן אין
מתכפר להן בקרבנם עְ שיעשו תשובה ,ויתוְו ויְוי ְברים שנאמר
והתוְה אשר חטא עליה ,וכן כל מחוייבי מיתות בית ְין ומחוייבי
מלקות אין מתכפר להן במיתתן או בלקייתן עְ שיעשו תשובה
ויתוְו ,וכן החובל בחבירו והמזיק ממונו אף על פי ששילם לו מה
שהוא חייב לו אינו מתכפר עְ שיתוְה וישוב מלעשות כזה לעולם
שנאמר מכל חטאות האְם.

שולחן ערוך יורה דעה שלח:א  -נטה למות אומרים לו "התודה".
ואומרים לו "הרבה התודו ולא מתו והרבה שלא התודו מתו .ובשכר
שאתה מתודה אתה חי .וכל המתודה יש לו חלק לעולם הבא".
ערוך השלחן שם  -אף על פי שאנו מרחיקין עצמנו מלצער את החולה,
ומטעם זה כתבנו בסימן של"ה סעיף י שאין מזכירין לו עניין וידוי ,מכל
מקום צוו לנו חכמינו ז"ל (שבת לב ).דאם רואים שנוטה למות –
אומרים לו שיאמר וידוי .ואף שאולי יצטער על ידי זה ,מכל מקום אי
אפשר לו למות בלא וידוי ,דזהו עיקר גדול וזכות לנפש להביאו לחיי
עולם הבא...ולפיכך מחוייבים לומר לו שיתוודה .ובכל מה שנוכל
להשקיט דעתו – החוב עלינו להשקיט דעתו .וכך אומרים לו" :אל תירא
מהוידוי! דהרבה התוודו ולא מתו ,והרבה שלא התוודו מתו .וכל
המתוודה יש לו חלק לעולם הבא".

של"ה מס' פסחים פרק נר מצוה  -אם גמילות חסד בביקור חולים הוא גדול במאד כשמבקרו בצרכי גופו
ובריאותו ,קל וחומר בנו של קל וחומר אם מבקרו בצרכי נשמתו ,דהיינו לראות שהחולה יתוודה היטב
בשברון לב ובחרטה גמורה ובבקשות מחילה וסליחה מהשם יתברך ,וגם יצוה עניניו שלא יהיה נשאר חייב
הוא ,וכן להיפך .ולא כמו שעושין המוניים שממתינין בדברים ההם עם החולים עד דכדוכה של נפש ,שאז
החולה בלי דעת ,ואינו מהרהר בתשובה גמורה...על כן זריזין מקדימין ,כשמבחינין בו שהוא מסוכן יאמרו
לו...והרבה לא התוודו ומתו והרבה התוודו ולא מתו ,ובכן ירפאהו ה' רפואה שלמה.

של"ה מס' פסחים פרק נר מצוה  -אם גמילות חסד בביקור חולים הוא גדול במאד כשמבקרו בצרכי גופו
ובריאותו ,קל וחומר בנו של קל וחומר אם מבקרו בצרכי נשמתו ,דהיינו לראות שהחולה יתוודה היטב
בשברון לב ובחרטה גמורה ובבקשות מחילה וסליחה מהשם יתברך ,וגם יצוה עניניו שלא יהיה נשאר חייב
הוא ,וכן להיפך .ולא כמו שעושין המוניים שממתינין בדברים ההם עם החולים עד דכדוכה של נפש ,שאז
החולה בלי דעת ,ואינו מהרהר בתשובה גמורה...על כן זריזין מקדימין ,כשמבחינין בו שהוא מסוכן יאמרו
לו...והרבה לא התוודו ומתו והרבה התוודו ולא מתו ,ובכן ירפאהו ה' רפואה שלמה.

וקודם כל דבר יאמר לו ,שישאל מחילה מכל מי שחטא כנגדו בין בדיבור ובין במעשה .ואם
יש בידו באיזה אופן ממון חבירו ,יסדר שישיבוהו לו ,כי הרבה הקפיד השם יתברך על
דברים שבינו לבין חבירו .וכן שימחול לכל מי שחטא כנגדו ,בין באומר בין בפועל בין בגזילה
בין בכבודו ,כי אלמלא כן ,לא ימחול לו השם יתברך על עוונותיו שישאל עתה מחילה מהם.
שכן אמרו רבותינו ז"ל (ראש השנה יז א) 'נושא עון ועובר על פשע' (מיכה ז ,יח) ,למי נושא
עון ,למי שעובר על פשע ...ושאם יזכהו ה' להרפא ,שלא יוסיף עוד לעבור עליהם .וכל
המרבה בוידוים הרי זה משובח.

Other laws and customs regarding וידוי:
• If can no longer speak, encourage to confess בלב
• Even after one has lost consciousness, should say
to/for him
• Even on שבת ויו"ט
• Encourage him to grant מחילה
• others should be  מוחלhim
• Give צדקה, special donation to public/communal
needs
• ברכת הבנים

מס' שמחות פ"א  -הגוסס הרי הוא כחי לכל
ְבר...הנוגע בו ומזיזו הרי הוא שופך ְמים ,רבי
מאיר היה מושלו לנר שהוא מטפטף ,כיון שנגע בו
אְם מיְ כיבהו ,כך כל המעצם את עיני הגוסס,
מעלין עליו כאילו הוא שומט את נשמתו
ערוך השלחן יו"ְ שלט:א  -ואף על פי שאנו רואים
שמצטער הרבה בגסיסתו ,וטוב לו המות ,מכל
מקום אסור לנו לעשות ְבר לקרב מיתתו .והעולם
ומלואו של הקְוש ברוך הוא ,וכך רצונו יתברך.
וכל שכן שאסור לעסוק בעְו בארון ותכריכים
וקבורה בעוְו חי.

ערוך השלחן יו"ְ שלט:א  -כתב רבינו הרמ"א ...ביאור ְבריו ְמקוְם נתבאר שאין
עושין מעשה שעל יְי זה יקרבו מיתתו ,כמו לשמוט הכר מתחתיו .ולזה הוסיף
ְאפילו אם לְעתם מצוה לקרב מיתתו ְטובתו היא ,כגון שהוא גוסס זמן ארוך
ורואים שיש לו יסורים גְולים ,מכל מקום אסור לעשות שום מעשה לזהְ ,כן הוא
רצון השם יתברך .ולא מיבעיא לשמוט הכר מתחתיו ,שבזה ראשו מזיז הרבה מגבוה
לנמוך .אלא אפילו להזיזו מעט – אסור .ואפילו לא יעשו מעשה בגופו כלל ,אלא
להניח תחת ראשו בלי הזזה כלל את מפתחות בית הכנסת – גם כן אסורְ ,סוף סוף
עושה מעשה שימות מהרה ,אף אם אין המעשה בגופו של הגוסס.
אמנם אם יש ְבר מן הצְ שמעכב יציאת הנפש – מותר להסירוְ .ממה נפשך :אם
העיכוב מצְ זה ,למה יסבול? ְהלא זהו אינו מחמת עצם גופו? ואם אין העיכוב מצְ
זה ,הלא לא יועיל כלום .וגם הסרת המלח מלשונו לא נחשב כמעשה כללְ ,נענוע
קל הוא .ועוְְ :מסתמא הניחו להאריך חייו ,וממילא ְמותר להסירו .ויש מגמגמים
בזה.

FINAL MOMENTS
•  גוססshould not be left alone
• OTOH don’t show too much
emotion or say anything
which may aggravate,
frighten or disturb גוסס
• ()מנין
• Share, study דברי תורה
• תהלים
•  עלינו, אדון עולם,יגדל

I say to people who care for people who
are dying, if you really love that person
and want to help them, be with them
when their end comes close. Sit with
them - you don't even have to talk. You
don't have to do anything but really be
there with them.
Elisabeth Kubler-Ross

AFTER TIME OF PASSING
•
•
•
•
•
•

Determine death
Contact Rabbi / ח"ק
* ברכת דיין האמת
* קריעה
Close eyes and mouth
Body should be placed
directly on floor
• Covered with a white sheet
• Candle(s) should be lit

• Poured water should be
poured out
• Body should not be left alone
– שמירה
•  מחילהfrom נפטר
• תהלים
• לועג לרש
• כובד ראש

Elisabeth Kübler-Ross

