
 

 

 

 
               

 שולחן ערוך יורה דעה 
שלט ' סי  

ואין ... ואין מדיחין אותו, אין סכין אותוו. ..הגוסס הרי הוא כחי לכל דבריו
וכל המעמץ עם . ואין מעמצין עיניו עד שתצא נפשו ...שומטין הכר מתחתיו

ז שופך דמים"יציאת הנפש ה  
 סימן שע

מ אסור "או פצוע פצעים הרבה אינם מטמאין עד שתצא נפשם ומ ...גוסס 
 (וטוב להחמיר) (ויש מתירין) .ליכנס לבית שיש בו גוסס

 קל שכתב' בתשובת בית יעקב סי' ח ועי"ט בשם ב"עבה...  -פתחי תשובה 
יש לאסור  ח דמדינא צריך ליזהר ואם הטעם משום טומאה"דלדעת הב

לכהן שהוא רופא מומחה לטמא לגוסס ליכנס לביתו לעשות לו רפואה 
ע מותר הרופא כהן ליכנס "צ דחיתי דבריו והעליתי דלכ"בנ' ועי ש טעמו"ע

 לביתו של גוסס לעשות לו איזה רפואה אף אם יש רופא אחר שאינו כהן
 
Choul'han arou'h Yoré déa  
Chapitre 339 §1 
L’agonisant est considéré comme totalement vivant… on ne devra pas l’enduire ni le laver… 
ni retirer son oreiller… On ne lui fermera pas les yeux jusqu’à ce qu’il meure. Fermer les 
yeux avant que la personne ne soit morte est assimilable à un meurtre. 
 
Chapitre 370 
Un agonisant… ou un homme blessé mortellement ne rendent pas impurs tant qu’ils ne sont 
pas morts. Malgré tout, un cohen n’est pas autorisé à entrer dans une maison où il y aurait 
un agonisant. (Certains autorisent mais il vaut mieux ne pas le faire). 
 
Commentaire du Pit'hé techouva : certains interdisent à un médecin-cohen d’entrer dans 
la maison d’un agonisant pour le soigner s’il y a déjà un médecin pour s’occuper de lui. J’ai 
repoussé leurs arguments, et pour ma part je pense qu’il a tout à fait le droit… 
 

 
Traduction: Raphaël Horowitz 

Attention et délicatesse 
 

Lois de l’agonisant 
 

La loi juive considère l’agonisant comme totalement 
vivant. Il est dès lors nécessaire d’être extrêmement 
attentif à sa fragilité, tout geste inconsidéré pouvant 
hâter le moment de sa mort. 
 
 
 

La fin de vie, une problématique pour toutes les sociétés. 


