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Wikipedia: Insurance is a means of protection from financial loss. It is a form of risk management 

primarily used to hedge against the risk of a contingent, uncertain loss. 

 

Source #1: Talmud: Sotah 48b 

 
 ה"אמר רבי יצחק אלו בני אדם שהן מאמינין בהקב

דתניא רבי אליעזר הגדול אומר כל מי שיש לו פת בסלו 
 ואומר מה אוכל למחר אינו אלא מקטני אמנה 

Rabbi Yitzchak said: These are some of the 
people that are believers in G-d. As it is written: 
Rabbi Eliezer the great said: whoever has bread 
in his basket and says, what will I eat tomorrow 
have little faith 

Source #2: Talmud Berachot 19a 
 

עומד ... העוסקים בהספד בזמן שהמת מוטל לפניהם 
רבון העולמים הרבה : את הדין ואומר ומצדיק עליו

חטאתי לפניך ולא נפרעת ממני אחד מני אלף יהי רצון 
אלהינו שתגדור פרצותינו ופרצות כל עמך ' מלפניך ה

 . בית ישראל ברחמים
ל "אמר אביי לא מבעי ליה לאינש למימר הכי דארשב

לעולם אל יפתח אדם פיו : וכן תנא משמיה דרבי יוסי
 לשטן

Those who are participating in a eulogy while 
the dead is resting before them...They stand 
and say the Tefillah, and he justifies the divine 
decree, saying : "Lord of the Universe, I have 
often sinned before Thee, and Thou hast not 
exacted punishment from me for one in a 
thousand. May it be Thy will, O Lord our God, 
to repair our breaches and the breaches of all 
Thy people, the house of Israel, in mercy."  
Abbai said : A man ought not to speak thus ; 
for R. Simeon b. Lakish said, and it has been 
similarly taught in the name of R. Jose :A man 
should not open his mouth to Satan. 

Source #3: Ezikiel 18:20 
 
ב וְָא֙ב  ן ָהָאָ֗ א ׀ַבֲעו ִ֣ ן ֹלא־יִָשִ֣ יא ָת֑מּות ב ֵּ֞ את ִהִ֣ ֵ֖ ַהֶנֶֶּ֥פׁש ַהחֹט 

ה וְִרְׁשַעֶּ֥  ְהיֵֶּ֔ יו ִתִּֽ תַהַצִדי֙ק ָעָלִ֣ ן ִצְדַקֹ֤ ן ַהב ֵּ֔ א יִָש֙א ַבֲעו ִ֣ ת ֹלֹ֤
ִּֽה׃  ְהֶי יו ִתִּֽ ע ָעָלֶּ֥  ָהָרָׁשֵ֖

The soul that sins, it shall die; the son shall 
not bear the iniquity of the father with him, 
neither shall the father bear the iniquity of the 
son with him; the righteousness of the 
righteous shall be upon him, and the 
wickedness of the wicked shall be upon him. 

Source #4: Shu”t Igros Moshe Orech Chaim 2:111 

On the topic of Insurance, if there is a lack of faith Chas Veshalom in Hashem or not 

 

To another scholar, 7 Marcheshvan 1964 

 

On the topic if it is a good thing or a possible prohibition to buy insurance policy that it might be 

a lack of faith in Hashem that He could make you wealthy to leave money for your inheritors. 

Here in my opinion, there is no lack of faith in Hashem because it is like any other type of trade. 

It is not only appropriate but one is obligated to work in trade for his livelihood and it is 

prohibited for him to say: I will not do anything and Hashem will bring me livelihood in any case. 

Not only it is prohibited to be reliant on a miracle if you are not particularly worthy of such a 

miracle, but also it is prohibited to even pray for a miracle as it states in Brachot 60a that 

praying for a boy after your wife is already pregnant is an empty prayer…Therefore, it is 

certainly prohibited to rely on Hashem for your livelihood without any work or trade, even if you 

must know that all that comes from your work and trade is from Hashem as was determined on 

Rosh Hashana. However, in any event, it was determined that only from the work will Hashem 

https://en.wikipedia.org/wiki/Risk_management
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give you your livelihood as it says (in Genesis) “through this will you eat bread”, and as it says in 

the end of Talmud Kiddushin: My actions were bad and was deprived of my livelihood… 

And here with regards to insurance, it is like all other matters of trade for the livelihood of 

himself and his family that they can collect as part of his work. And even more so, it will enable 

his work to be easier for he will not need to work when he is in his later years to save for his 

inheritance. For what if he is not worthy of the miracle, and as we have said, it is prohibited to 

pray for one, as it says in Tractate Shabbat 43… 

And therefore, since Hashem gave the last generations the insight to work with insurance so 

that you can plan for your elder years and your inheritance in a natural way, this is a good thing 

for all “kosher” people who have fear of heaven, and trust in Hashem. For someone who buys 

insurance also is following the advice of Hashem, and you continue to trust in Him that you can 

pay the premiums every year. The same is all true in fire, theft, auto and all other types, it is not 

a lack of faith, and just as the custom is to be lenient, even more so for those that are have fear 

of Hashem.  

 

Source #5: Lechem Shlomo Rabbi Shlomo Zalman Ehrenreich, (1863-1944) 

As it says in Gittin 82: One should not speak about a divorce on condition if you pass away but it 

is permitted to have that in the body of the text. Therefore, it is only a problem to speak about “if 

you die” if it is without purpose and then you are opening up the mouth of Satan. The same is 

with insurance, since it is for a purpose, it will not bring on disasters.  

 

Shulchan Arukh Choshen Mishpat 163 

מיעוט כופין את' אפי) כופין בני העיר זה את זה  
דלתים ובריח לעשות חומה  (ו"א ח"רבי ירוחם נל( )המרובין 

לעיר ולבנות להם בית הכנסת ולקנות ספר תורה נביאים 

ה "וה: הגה :וכתובים כדי שיקרא בהם כל מי שירצה מן הצבור
רלכל צרכי העי  

Teshuvat Beit Shlomo CM48 and R Bleich 

The people of the city can force one another 
(even a minority can force a majority) to build a 
wall, doors and gates to the city, and to build a 
Shul and to buy a Sefer Torah or a Tanakh, so 
that anyone can read from them. Ramo: This law 
applies for all needs of the community.  

 

RCA Advocates Life Insurance for All 

May 1, 2007 -- Whereas there are so many young couples who neither the husband nor the wife 

have life insurance; and, whereas there are unfortunately so many occurrences of parents dying 

young and leaving behind a spouse with children to care for; and, whereas funds are frequently set up 

in an effort to raise hundreds of thousands of dollars per family to support the spouses and children 

left behind; and, whereas such funding efforts causes an immense strain on the Jewish community; 

and, Whereas Rav Moshe Feinstein wrote in Igros Moshe that buying life insurance "…is a form of 

protection that is permitted and obligated by Hashem"; and, whereas the need for life insurance has 

never been so clear and the accessibility has never been so easy.  
It is therefore resolved that the Rabbinical Council of America calls upon all rabbis to increase 

awareness about the importance of buying life insurance; and to urge both parents to own life 

insurance, the breadwinner $1,000,000 and the spouse $500,000; and to institute the Zichron Dov life 

insurance fund in every shul to ensure that every member of every shul has life insurance; and to 

educate young brides and grooms on the importance of buying life insurance before marriage; and to 

Lobby their local schools to provide life insurance for every teacher working more than 20 hours a 

week, increasing tuition by no more than $20 a year; and to speak from the pulpit one time during the 

Yomim Noraim on the importance of this issue; and to compile lists of insurance brokers in their 

respective communities to make the process easier for every congregant and student. 
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 קיא סימן ב חלק חיים אורח משה אגרות ת"שו .1
  .ד"תשכ מרחשון ז"כ. אחד לחכם לא או ת"בהשי בבטחון ו"ח חסרון בזה יש אם אינשורענס בענין

 שביכלתו ת"בהשי בטחון לו כחסר ו"ח שהוא מצד פאליסע אינשורענס ליקח איסור חשש איזה גם או מעלה איזה יש אם דברב  
  .גדול סך ליורשיו אחריו אף שישאר לעשרו

 מסחר לעשות מחוייב גם אלא שרשאי רק לא שהאדם מסחר עניני ככל דהוא, ת"בהשי בבטחון חסרון שום בזה אין ד"לע הנה 
 לבד, כזה זכות לו שיש לו דמנא, אופן באיזה פרנסתו ת"השי לו יזמין כלום יעשה לא אם שאף לומר לו ואסור לפרנסתו ועבודה
' ס דף בברכות כמפורש נס ת"השי לו שיעשה פלללהת אף אסור דהא, נס להם להעשות שראוין לאלו אף הנס על לסמוך האיסור

 שתהיה בזכר מעוברת כשהיתה שהתפללה מלאה' הגמ הקשה [שוא תפלת ז"ה מעוברת כשהיא זכר אשתי שתלד רצון יהי שעל
 האבות הורגלו וגם נס לה להעשות היתה שראויה אף להתפלל לה אסור שהיה הקשה מהאמהות שהיא לאה אף אלמא נקבה

 לאה רק הוא להתפלל רשאה שהיתה מה על גם תירוץ שהוא שמשמע נסים מעשה מזכירין אין שתירץ אף ולכן, בנסים והאמהות
 זה דהיה לתרץ והוצרך רשאה היתה שלא בתרא תירוץ סובר בלאה וגם, שדנה הדין מצד הוא אולי וגם הדורות בכל דוגמתה שאין
 מה שכל לידע צריך שהוא אף, ומסחר עבודה שום בלא פרנסתו ת"השי לו שישלח לסמוך שאסור ודאי כ"וא ],יום ארבעים בתוך

 ומסחר עבודה מעשה איזה י"ע שרק ת"מהשי נגזר כך מ"מ אבל, ה"מר לו שנקצב מ"כפ ת"מהשי רק הוא ומסחרו מעבודתו שמרויח
 [ .פרנסתי את וקפחתי מעשי את הרעותי קידושין בסוף וכמפורש לחם תאכל אפיך בזעת שנאמר מצד פרנסתו ת"השי לו ישלח

 את ללמד להאב מחייב שאינו שמשמע, תורה אלא בני את מלמד ואיני שבעולם אומנות כל אני מניח שאומר שם נהוראי' לר ואף 
 אם כראוי תורה ללמד להם א"א בקטנותם א"בנ שרוב שכיון סובר אבל, הנס על לסמוך שאין מודה הוא שגם פשוט נמי, אומנות בנו

 עבודה איזה ת"השי לו שיזמין ז"ע לסמוך שיכול כ"בע תורה בנו את ללמד להאב חייבה והתורה, בזמנם ףא אומנות גם אז ילמדו
 שהוצרך קודם בילדותו בזה ועסק למוד בלא אף שיוכל כזו, ובנים אשה ופרנסת לפרנסתו להרויח שיצטרך בשעה בגדלותו
 ג"פ ם"ברמב וכדאיפסק, לפרנסתו לעבוד צריך אלא הנס על לסמוך שאסור מודה נהוראי' ר גם בגדלותו עבודה בלא אבל, לפרנסה

 האב שמחוייב זה דין ם"ברמב מצינו לא כי לבניו אומנות ללמד חייב האב שאין נהוראי' כר שפוסק משמע שבקטנותו אף, י"ה ת"מת
  .לבנו אומנות ללמד

 את והרעותי וכן אפיך בזעת שגזירת בהכרח כראוי ללמד יוכל לא אומנות גם לבנו ילמד שאם שכיון נהוראי' ר בטעם נראה ועוד 
 ואף ט"וי השבתות ימי על גם שיהיו א"שא וכמו דבילדותו השנים על שיהיו א"א', במתני א"רשב שאמר פרנסתי את וקפחתי מעשי
 בטחנווהו, התפלה בזמן ולא החול ימי על רק הוא ובהכרח איסורין על שיעברו ת"השי יגזור לא דהא, התפלה זמן על בחול

 שכיון בנערותו בנו עם הלמוד לענין שהוא נהוראי' ר סובר כ"וכ, צרכינו וכל לחם לנו יתן תפלה בשעת ולא החול דבימי שמעבודה
 אלו שנים על נאמר ולא אומנות ללמדו צ"א הללו שהשנים בהכרח אומנות גם אביו ילמדהו בנערותו אם ללמד שיוכל א"שא

  .פרנסתי את וקפחתי ומאמר אפיך דבזעת הגזירה בשביל באומנות בהן לעסוק שיצטרך

 דצריך מודה הוא וגם זה שייך לא ובניו אשתו ופרנסת לפרנסתו לעמול בעצמו וצריך כשנגדל אבל בנערותו רק זה שייך ולכן 
 עשיית עם גם ללמד יכולין שהיו להמדרגה בזמנם הגיע כבר הא וגם, הגזירה היתה ודאי הרי אלו שנים דעל מלאכה איזה לעשות
 רבנות בעד שכר ליטול בשנים מאות וזה בזמננו התירו שלכן כזו למדרגה דרובא רובא מגיעין אין חיינו שכל בזמננו ואף, מלאכה
  .שתתבטל שייך ממש ליחידים אולי אלא לגמרי ת"השי גזירת שנתבטל שייך לא, תורה ולמוד

, פרנסה מעשה שהוא כיון זה ליקח שרשאין בניו ופרנסת עצמו לפרנסת שעושין וכדומה מסחר עניני ככל הוא אינשורענס גם כ"וא] 
 וגם זוכה אינו נס שבדרך כיון, אחריו לבניו ולירושה זקנותו לעת שישאר להניח הרבה לעבוד יצטרך שלא מעליו זה יקיל אולי וגם

 לו שיהיה להצליחו הטבע בדרך ת"השי לו נתן ולא לנס לפרנסתו שהוצרך למי אביי זה מגנה ג"נ דף בשבת וגם ז"ע ללהתפל אסור
 הרי ולירושה לזקנותו להשאיר כשרוצה כ"וא, י"ברש ש"עיי ד"כ דף בתענית כדאיתא נסים ממעשה ליהנות אסור וגם מניקה שכר
 הראוי מן אינו וגם זוכה אינו שאולי נס דרך כעין שהוא הרגיל בדרך ויהרא מכפי יותר שעושה ממה לו ישפיע ת"שהשי צריך

 ולירושה לזקנותו השארה שהוא בעולם אינשורענס של זה עסק שיהיה האחרונים בדורות דעה נתן ת"שהשי כיון ולכן, כדלעיל
 מי דגם, נכסין למיקני עצה ותןהנ שהוא ת"השי על רק ובוטחים ת"השי יראי כשרים לאנשים גם וראוי טוב דבר הוא, טבעי בדרך

 הבטחון וזהו שנה בכל הזמן בהגיע לשלם שיוכל ת"השי על ובוטח אינשורענס למיקני ת"השי עצת נמי הוא אינשורענס שקונה
 שאין דבר הוא אלו שכל/ מכוניות של ביטוח/, הקארס של והאינשורענס וגניבה שריפה של באינשורענס הוא וכן, מחוייבין שאנו
  .ביותר ת"השי יראי אף העולם כל היתר שנהגו וכמו הבטחון לענין חסרון שום בזה

 
 ת יחווה דעת חלק ג סימן פה"וש .1

 משום שנראה כאילו אין לו ביטחון בהקדוש, או שמא יש לאסור, האם רשאי אדם מצד ההלכה לבטח את עצמו ביטוח חיים: שאלה

  ?להושיע ברב או במעט' כי אין מעצור לה, להעשירו ולהשאיר אחריו ממון רב לפרנסת יורשיו ולרווחתםשביכולתו , ברוך הוא

יכול . אלקיך בכל מעשה ידך אשר תעשה' למען יברכך ה, רבי אליעזר בן יעקב אומר, שנינו, (ג"מזמור כ)בשוחר טוב  :תשובה 

  .ך ואם אינו עושה אינו מתברךאם עושה מתבר. תלמוד לומר בכל אשר תעשה? יהא יושב ובטל
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ואמנם . שעל ידי השתדלותו ימציא לו פרנסתו', אלא שעליו לבטוח בה, ומבואר שעל האדם מוטלת חובת ההשתדלות לפרנסתו

כי גמר חסיד כי פסו אמונים ' שנאמר הושיעה ה, משחרב בית המקדש פסקו אנשי אמנה( ב"ח ע"מ)שנינו במשנה במסכת סוטה 

מי שיש לו פת בסלו , רבי אליעזר הגדול אומר, כדתניא, אנשי אמנה אלו המאמינים בהקדוש ברוך הוא, ש בגמראומפר, מבני אדם

  .אינו אלא מקטני אמנה, ואומר מה אוכל למחר

שמאמינים שהקדוש ברוך הוא זן ומפרנס לכל חי מקרני ראמים עד ביצי , שזוהי משנת חסידים, א שם"אולם מבואר במהרש 

' מה שאין כן מדת הצדיקים וכו, כי גמר חסיד כי פסו אמונים מבני אדם' הזכירו על זה במשנה את הפסוק הושיעה ה ולכן. כנים

ובלבד שלא יסיר , כשמשתדל להשיג יותר מהמזון של אותו היום לצורך מחר, ומשמע שעל כל פנים אין איסור מן הדין. ש"ע

  .עשה לי את החיל הזהולא יאמר כחי ועוצם ידי , מבטחו מהקדוש ברוך הוא

ולא יסמוך על , שעל האדם לתת בטחונו בהשם יתברך בכל עניניו, (א"ט פסוק כ"פרק י)וכן כתב רבינו המאירי בפירושו למשלי  

ולא , אבל ישתדל בזה ויתלה בטחונו בהשם יתברך, השתדלותו וחריצותו בלבד עד שיאמר כחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה

, אלא עם השתדלותו ישים בטחונו בהקדוש ברוך הוא, כי בכל הדברים הזריזות משובחת והעצלות מגונה, שתדלותשימנע ממנו הה

אלקיך כי הוא הנותן לך כח ' וזכרת את ה, וכמו שנאמר פן תאמר בלבבך כחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, ויתלה בו הצלחתו

 (.ח"מזמור קכ)וראה עוד במאירי תהלים . לעשות חיל

ביא סמך לזה מדברי וה, להתיר לעשות ביטוח חיים, (ד"סימן מ)' ת פרי השדה חלק ב"וכן פסק הגאון רבי אליעזר דייטש בשו 

ועכשיו אנו נוהגים , עד שתגדל ותאמר בפלוני אני רוצה, ה אסור לאדם שיקדש את בתו קטנה"בד( א"א ע"מ)התוספות קידושין 

, ואם יש סיפק בידי אדם לתת לבתו נדוניא היום, מפני שבכל יום ויום הגלות מתגבר עלינו, לקדש בנותינו אפילו כשהן קטנות

  .ותשב בתו עגונה לעולם, יהיה סיפק בידושמא לאחר זמן לא 

בענין היתר , (ב"ט סק"סימן קנ)ך יורה דעה "ש כיוצא בזה כתב הש"ת וכמ"ומשמע שאין בזה משום חוסר בטחון ואמונה בהשי 

באדם ואני רגיל לפרש שזהו מה שכתוב ארור הגבר אשר יבטח , וסיים, (ל"כדברי התוספות הנ), הלואה ברבית לגוי בזמן הזה

זהו , ת"שהמשתדל לצורך פרנסתו וסומך אך ורק על חסדיו של בשר ודם ומסיר מבטחו מהשי, יסור לבו' ושם בשר זרועו ומן ה

  .בכלל ארור

אין זה בכלל מניעת , אלא שעושה השתדלות לצורך פרנסתו, אבל המאמין בכל דרכיו כי הקדוש ברוך הוא סיבת כל הסיבות 

 .נו בהכי מכל מקום בטחו, בטחון

ויודע , שנועדים אנשים לעשות עסק בזה לטובת בני אדם, שגם זה מן השמים', לפיכך מותר לעשות ביטוח חיים כשהוא בוטח בה 

  .ד"ולית אתר פנוי מיניה עכת, שאין שום דבר בלי השגחת הקדוש ברוך הוא

, ין בזה משום לא מקדים איניש פורענותא לנפשיהאם א, נשאל בנידון דידן( ז"סימן ס)מיורה דעה ' ת לחם שלמה חלק ב"גם בשו

שמותר לאדם , (ד"סימן קי)ש "ת הריב"שהרי כתב בשו, שאין בזה שום חשש כלל, והשיב. ו ימות וכו"שאם ח, שפותח פה לשטן

אה ומודה שמואל בזקן שעש( א"א ע"מ)וכמו שאמרו במנחות , ואין שום חשש בזה, בריא להכין לעצמו קבר ותכריכין לכבודו

ואילו היה בו איזה , ל"עשה בעצמו ביטוח הנ, ל"וגם עובדא ידענא כי דודי הגאון הצדיק רבי נפתלי זצ. לכבודו שהיא פטורה וכו

  .ש"נדנוד עבירה לא היה עושה בעד כל חללי דעלמא ע

וגם . ל"הנ( ד"סימן קי)ש "וכמו שכתב הריב, שאין בזה משום אקדומי פורענותא לנפשיה, (סימן כו)ת קב חיים "וכן כתב בשו 

ת אגרות "וכן העלה להלכה הגאון רבי משה פיינשטיין בשו. ש"ל ע"והביא דברי הפרי השדה הנ. משום מניעת בטחון אין לחוש

  .ש"ע( ב"ריש סימן כ)' ת כוכבי יצחק חלק א"וכן כתב בשו(. א"חלק אורח חיים סימן קי)' משה כרך ד

ובלבד שהכל ייעשה על פי . ואין בזה משום חוסר בטחון בהקדוש ברוך הוא, יטוח חייםמותר לאדם לבטח את עצמו ב: בסיכום

  .אשר דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, ההלכה על יסוד תורתינו הקדושה
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