? Did Shimshon commit suicide
נח פרק ט פסוק ה
וְ אַ ְך אֶ תִּ -ד ְמכֶ ם לְ נַפְ שֹׁתֵ יכֶ ם אֶ ְדרֹׁש ִּמיַד כָּ ל-חַ יָּה
ָאדם.
ָאחיו אֶ ְדרֹׁש אֶ ת-נֶפֶ ש הָּ ָּ
ָאדם ִּמיַד ִּאיש ִּ
ּומיַד הָּ ָּ
אֶ ְד ְר ֶשּנּו ִּ
רש״י נח פרק ט פסוק ה
(ה) ואך את דמכם –
אף על פי שהתרתי לכם נטילת נשמה בבהמה ,את דמכם אדרוש מהשופך דם
עצמו:
לנפשותיכם -
אף החונק עצמו אף על פי שלא יצא ממנו דם:

בבא קמא דף צא׃
אילימא האי תנא הוא דתניא ואך את דמכם לנפשותיכם אדרש ר' אלעזר
אומר מיד נפשותיכם אדרש את דמכם ודלמא קטלא שאני
Pirkei Avos (4. 21):
"Despite yourself you were fashioned, and despite yourself you were born, and despite
yourself you live, and despite yourself you die, and despite yourself you will hereafter
"have account and reckoning before the King of Kings, the Holy One, blessed be He.

ֹלהים
כח וַ יִּ ְק ָּרא ִּש ְמשוֹׁן אֶ ל-יְ הוָּ ה וַ יֹׁאמַ ר אֲ ֹׁדנָּי יְ הוִּ ה זָּ כְ ֵר ִּני נָּא וְ חַ זְ ֵקנִּי נָּא אַ ְך הַ פַ עַ ם הַ זֶ ה הָּ אֱ ִּ
ּמּודי הַ ָּתוֶ ְך אֲ ֶשר הַ בַ יִּ ת
וְ ִּאּנ ְָּקמָּ ה נ ְַקםַ-אחַ ת ִּמ ְשתֵ י עֵ ינַי ִּמפְ לִּ ְש ִּתים .כט וַ יִּ לְ פֹׁת ִּש ְמשוֹׁן אֶ תְ -שנֵי עַ ֵ
ימינ ֹׁו וְ אֶ חָּ ד בִּ ְשמֹׁאל ֹׁו .ל וַ יֹׁאמֶ ר ִּש ְמשוֹׁן ָּתמוֹׁת נַפְ ִּשי עִּ ם-
נָּכוֹׁן ֲעלֵיהֶ ם וַ יִּ סָּ מֵ ְך ֲעלֵיהֶ ם אֶ חָּ ד בִּ ִּ
פְ לִּ ְש ִּתים

ד וַ יֹׁאמֶ ר שָּ אּול לְ נֹׁשֵ א ֵכלָּיו ְשֹלף חַ ְרבְ ָך וְ ָּד ְק ֵר ִּני בָּ ּה פֶ ן-יָּבוֹׁאּו הָּ ע ֲֵרלִּ ים הָּ ֵאלֶה ְּוד ָּק ֻרנִּ י וְ ִּה ְתעַ לְ לּו-
בִּ י וְ ֹלא ָאבָּ ה נֹׁשֵ א ֵכלָּיו כִּ י י ֵָּרא ְמאֹׁד וַ יִּ ַקח שָּ אּול אֶ ת-הַ חֶ ֶרב וַ יִּ פֹׁל עָּ לֶיהָּ .

ב אבל השוכר הורג להרוג את חברו ,או ששלח עבדיו והרגוהו ,או שכפת חברו והניחו לפני
הארי וכיוצא בו והרגתו החיה ,וכן ההורג את עצמו--כל אחד מאלו שופך דמים הוא ,ועוון
הריגה בידו; וחייב מיתה לשמיים ,ואין בהן מיתת בית דין

ה) ואך את דמכם וגו'  -אזהרה לחונק עצמו ואמרו בב"ר יכול אפי' כחנניה מישאל ועזריה ת"ל אך
פירוש יכול אפילו כמו אלו שמסרו עצמן לקדוש השם שלא יוכל לחבול בעצמו אם הוא ירא שלא יוכל
בעצמו לעמוד בנסיון ת"ל אך כי בשעת השמד יכול למסור עצמו למיתה ולהרוג עצמו .וכן בשאול בן
קיש שאמר לנערו שלוף חרבך ודקרני בה וכו' ת"ל אך שאם ירא אדם שמא יעשו לו יסורין קשים שלא
יוכל לסבול ולעמוד בנסיון שיכול להרוג את עצמו .ומכאן מביאין ראיה אותן ששוחטין התינוק בשעת
הגזירה .ויש שאוסרין ומפרשים כן יכול כחנניה וחבריו שכבר נמסרו למיתה ת"ל אך אבל אינו יכול
להרוג את עצמו יכול כשאול שמסר עצמו למיתה ת"ל אך פי' שאינו יכול לחבול בעצמו כלל ושאול
שלא ברשות חכמים עשה מהר"ש בר אברהם המכונה אוכמן .ומעשה ברב אחד ששחט הרבה
תינוקות בשעת השמד כי היה ירא שיעבירום על דת והיה רב אחד עמו והיה כועס עליו ביותר וקראו
רוצח והוא לא היה חושש .ואמר אותו רב אם כדברי יהרג אותו רב במיתה משונה וכן היה שתפסוהו
עכו"ם והי ו פושטין עורו ונותנין חול בין העור והבשר ואחר כך נתבטלה הגזרה ואם לא שחט אותן
התינוקות היו ניצולין

ואל יחבל עצמו .אור"ת דהיכא שיראים פן יעבירום עובדי כוכבים לעבירה כגון ע"י
יסורין שלא יוכל לעמוד בהם אז הוא מצוה לחבל בעצמו כי ההיא דגיטין (דף נז ):גבי
ילדים שנשבו לקלון שהטילו עצמם לים (וע"ע תוס' גיטין דף נז:ד"ה קפצו)
קפצו כולן ונפלו לתוך הים .והא דאמר במס' ע"ז (דף יח ).מוטב שיטלנה מי שנתנה ואל
יחבל בעצמו הכא יראים היו מיסורין כדאמרינן (כתובות דף לג ):אלמלי נגדו לחנניה
מישאל ועזריה פלחו לצלמא ועוד דע"כ היו מענין אותן ולא היו הורגים אותן :

