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?גּוֹר ְרתּוֹ אוֹ לִ סְ טִ ין בָּ ִאין ﬠָ לָיו שֶׁ הוּא חַ יָּיב לְ הַ צִּ ילוֹ
ַ ִמנַּיִ ן לְ רוֹאֶ ה אֶ ת חֲבֵ ירוֹ שֶׁ הוּא טוֹבֵ ַﬠ בַּ נָהָ ר אוֹ חַ יָּה
".  "ל ֹא תַ ﬠֲמוֹד ﬠַל דַּ ם ֵר ֶﬠ,תַּ לְ מוּד לוֹמַ ר
2. Sanhedrin 37a

 וְ כָל, לְ לַמֶּ ְד שֶׁ כָּל הַ ְמאַ בֵּ ד ֶנפֶשׁ אַ חַ ת מַ ֲﬠלֶה ﬠָ לָיו הַ כָּתוּב כְּ ִאילּוּ ִאבֵּ ד עוֹלָם מָ לֵא,לְ פִ י ָכ נִ בְ ָרא אָ דָ ם יְ חִ ִידי
.הַ ְמקַ יֵּים ֶנפֶשׁ אַ חַ ת מַ ֲﬠלֶה ﬠָ לָיו הַ כָּתוּב כְּ ִאילּוּ קִ יֵּם עוֹלָם מָ לֵא
3. Rabbi Akiva Tatz, M.D., Dangerous Disease and Dangerous Therapy in Jewish
Medical Ethics
In the hierarchy of Torah values, the saving of life is a priority. It supersedes
virtually all other obligations and mandates virtually unlimited effort…
(i) even where the risk to life is small or unclear – virtually any risk to life mandates
extreme effort to avert that risk;
(ii) even where there is no guarantee that the life at risk will be saved – even a small
chance of success mandates extreme effort to save that life;
and even when (i) and (ii) co-exist; that is, where the risk to life is small or indefinite
and where success is unlikely in the event that the risk turns out to be real;
(iii) even where the life to be saved is of “low quality”;
(iv) even where the life to be saved is expected to be of short duration;
and even when (iii) and (iv) co-exist; that is where a life of very poor quality can be
extended only for a very short period.
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".' "אֲבֵ דַ ת גּוּפוֹ ִמנַּיִ ן תַּ לְ מוּד לוֹמַ ר ' ַוהֲשֵׁ בֹ תוֹ לוֹ:[:וְ הָ א מֵ הָ כָא נַפְ קָ א?! מֵ הָ תָ ם נַפְ קָ א ]בבא קמא פא
. קָ א מַ ְשׁמַ ע לָן.גוֹרי אֵ ימָ א ל ֹא
ֵ ִָאי מֵ הָ תָ ם ֲהוָּה א ֲִמינָא הָ נֵי ִמילֵּי בְּ נַפְ שֵׁ יהּ אֲבָ ל ִמיטְ ַרח וּמֵ יגַר א
5. Shulchan Aruch Choshen Mishpat 426:1

 וְ יָכוֹל לְ הַ צִּ ילוֹ הוּא בְּ ַﬠצְ מוֹ אוֹ,יס ִטים בָּ ִאין ָﬠלָיו אוֹ חַ יָּה ָרﬠָה בָּ אָ ה ﬠָ לָיו
ְ ִהָ רוֹאֶ ה אֶ ת חֲבֵ ירוֹ טוֹבֵ ַﬠ בּיָּם אוֹ ל
טוֹמנִ ים לוֹ פַּח וְ ל ֹא
ְ מוֹס ִרים ְמחַ ְשּׁבִ ים ָﬠלָיו ָרﬠָה אוֹ
ְ  אוֹ שֶׁ שָּׁ מַ ע ﬠַכּוּ"ם אוֹ,שֶׁ יִּשְֹ כֹּ ר אַ חֵ ִרים לְ הַ צִּ יל וְ ל ֹא הִ צִּ יל
 אוֹ שֶׁ יָּדַ ע בְּ ﬠַכּוּ"ם אוֹ בְּ אַ נָס שֶׁ הוּא בָּ א ﬠַל חֲבֵ ירוֹ וְ יָכוֹל לְ פַ ְיּסוֹ בִּ גְ לַל חֲבֵ ירוֹ וּלְ הָ ִסיר,הוֹדיעוֹ
ִ ְגִּ ילָה אֹ זֶן חֲבֵ ירוֹ ו
.  ﬠָבַ ר ﬠַל ל ֹא תַ ﬠֲמוֹד ﬠַל דַּ ם ֵר ֶﬠ,מַ ה שֶׁ בְּ לִ בּוֹ וְ ל ֹא פִּ יְ יסוֹ וְ כַיּוֹצֵ א בַּ ְדּבָ ִרים אֵ לּוּ

 6.הלכות רוצח ושמירת נפש
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אָדם ָפּטוּר וְ א
רוֹדֵ ף שֶׁ הָ יָה רוֹדֵ ף אַחַ ר רוֹדֵ ף לְ הַ צִּ ילוֹ וְ ִשׁבֵּ ר אֶ ת הַ כֵּלִ ים בֵּ ין שֶׁ ל רוֹדֵ ף בֵּ ין שֶׁ ל ְִרדָּ ף בֵּ ין שֶׁ ל כָּל ָ
אָדם שֶׁ מַּ צִּ יל אֶ ת חֲבֵ ירוֹ מִ יַּד הָ רוֹדֵ ף:
ִמן הַ ִדּין שֶׁ אִ ם אִ י אַ תָּ ה אוֹמֵ ר כֵּן ְִמצָ א אֵ ין לְ כָּל ָ
8. Yad Ramah Sanhedrin 73a

אָגוֹרי וְ אַ צְּ לֵיהּ שָׁ ִקיל ִמי ֵיהְּ .דּעַ ד כָּאן א ִחיְּ יבֵ יהּ ַרחֲמָ ָא אֶ לָּא לְ ִמ ְט ַרח
וּמִ סְ תַּ בְּ ָרא לָן ְדּהֵ יכָא ְדּטָ רַ ח וְ אָגַר ֵ
דּוּרי בָּ תַ ר אַגִ ִירי ,אַבָ ל ַלאֲצּוּלֵיהּ בְּ מָ מוֹ ֵיהּ אִ ,מ ְדאַמְ ִרי ָן "אִ י מֵ הָ תָ ם הָ ֵי ִמילֵּי בְּ ַפְ שֵׁ יהּ אַבָ ל ִמ ְט ַרח וּמֵ יגַר
בִּ לְ הַ ֵ
אַמ ִרי ָן 'אַבָ ל בְּ מָ מוֹ ֵיהּ א קָ א מַ ְשׁמַ ע לָן':
אָגוֹרי א קָ א מַ ְשׁמַ ע לָן" וְ א ְ
ֵ
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אָדם ְמחוּיָּב לְ הַ צִּ יל ֶפֶ שׁ חֲבֵ ירוֹ בְּ מָ מוֹ וֹ הֵ יכָא ְדּאִ ית לֵיהּ מָ מוֹ ָא
וְ הַ נִּיצוֹל חַ יָּיב לִ פְ רֹעַ לַמַּ צִּ יל מַ ה שֶׁ הוֹצִ יאְ .דּאֵ ין ָ
ַלנִּיצוֹל.
10. Rema, Yoreh De’ah 252:12

פּוֹדה חֲבֵ ירוֹ ִמן הַ ִשּׁבְ יָה חַ יָּיב לְ שַׁ לֵּם לוֹ אִ ם אִ ית לֵיהּ לְ שַׁ לֵּם.
הַ ֶ
11. Shulchan Aruch HaRav, Laws of Bodily Damages

הָ רוֹאֶ ה אֶ ת חֲבֵ ירוֹ טוֹבֵ עַ בַּ יָּם אוֹ לִ סְ טִ ים בָּ אִ ים עָ לָיו וְ יָכוֹל לְ הַ צִּ ילוֹ הוּא בְּ עַ צְ מוֹ אוֹ לִ ְֹשכֹּר אֲחֵ ִרים לְ הַ צִּ ילוֹ חַ יָּיב
לִ ְטרֹחַ וְ לִ ְשׂכּוֹר וּלְ הַ צִּ ילוֹ וְ חוֹזֵר וְ ִפְ ַרע ִממֶּ וּ אִ ם יֵשׁ לוֹ וְ אִ ם לָאו א י ְִמ ַע וְ אִ ם ְִמ ַע עוֹבֵ ר עַ ל א תַ עֲמוֹד עַ ל ַדּם
רֵ עֶ .
12. Minchas Asher

תּוֹרה ֻכּ ָלּה,
רוּרה ְדּעַ ל הַ צָּ לַת הַ נֶּפֶ שׁ צָ ִרי לְ הוֹצִ יא כָּל מָ מוֹ וְֹ .דּהַ א ִמצְ וָ ה זוֹ דּוֹחָ ה כָּל הַ ָ
וְ הִ ֵנּה ְטִ יַת הַ לֵּב הַ בְּ ָ
ַו ֲה א מְ חַ לֵּל שַׁ בָּ ת לְ פַ קֵּ חַ אֶ ת הַ נֶּפֶ שׁ אַף שֶׁ צָ ִרי לְ בַ זְ בֵּ ז כָּל הוֹ וֹ שֶׁ א לְ חַ לֵּל אֶ ת הַ שַּׁ בָּ ת.
וּלְ שִׁ יטַ ת ִמ ְקצַ ת הַ פּוֹסְ ִקים )חֹ שֶׁ ן ִמ ְשׁ ָפּט סִ ימָ ן תכ"ד( צָ ִרי לְ הִ ָכּ ֵס לְ סָ פֵ ק סַ ָכּ ָה כְּ ֵדי לְ הַ צִּ יל חֲבֵ ירוֹ ,וְ קַ ל וָחוֹמֶ ר
הַ ְדּבָ ִרים ומַ ה אִ ם סָ פֵ ק סַ ָכּ ָה ְִדחֵ ית ִמשּׁוּם הַ צָּ לַת הַ ֶנּפֶ שׁ ,כָּל שֶׁ כֵּן שֶׁ חַ יָּב לְ הוֹצִ יא כָּל מָ מוֹ וֹ לְ הַ צִּ יל ֶפֶ שׁ חֲבֵ ירוֹ
ְדּכָל אֲשֶׁ ר לוֹ יִתֵּ ן בְּ עַ ד ַפְ שׁוֹ ...
13. Chafetz Chaim Ahavas Chesed 20:2

אהבת חסד כ:ב
יירי בְּ אוֹפֶ ן שֶׁ אֵ ין וֹגֵעַ לְ פִ קּוּחַ ֶפֶ שׁ מַ מָּ ◌ָשׁ ,אַבָ ל אִ ם וֹגֵעַ לְ פִ קּוּחַ ֶפֶ שׁ מַ מָּ שׁ כְּ גוֹן שֶׁ הַ שָּׁ בוּי עוֹמֵ ד
וְ ְִראֶ ה ְדּמַ ֵ
לָמוּת אוֹ הָ ָרעֵ ב יָכוֹל לָבוֹא לִ ֵידי סַ ָכּ ָה עַ ל י ְֵדי ַרעֲבוֹ וֹ אֵ ין שַ ָיּ בָּ זֶה שִׁ יעוּר חֹ מֶ שׁ וְ א אָמְ רוּ בְּ בָ בָ א ְמצִ יעָ א ס"ב
קוֹדם לְ חַ יֵּי חֲבֵ ירוֹ א מָ צִ י וּ.
קוֹדם לְ חַ יֵּי חֲבֵ ירוֹ אַבָ ל ְדּעָ שְׁ רוֹ ֵ
ַרק ְדּחַ יָּיו ֵ
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מנחת אשר בראשית עמוד רנב
 ...אָ ְמנָם זֶה ַרק בְּ ִמקְ ֶרה קִ יצוֹנִ י שֶׁ הוּא לְ בַ דּוֹ יָכוֹל ַלﬠֲזוֹר אַ בָ ל בָּ רוּר וּפָשׁוּט שֶׁ אֵ ין הָ אָ דָ ם חַ יָּיב לִ ְמכּוֹר בֵּ יתוֹ וְ כָל אֲשֶׁ ר לוֹ
תּוֹרה מוּטֶ לֶת גַּם
יִתחַ יֵּב הוּא וְ ל ֹא אֲחֵ ִרים ,שֶׁ ִמּצְ ווֹת הַ ָ
יתי ְ
לְ הַ צִּ יל חוֹלֶה וְ כַדּוֹמֶ ה כְּ שֶׁ יֵּשׁ ַרבִּ ים הַ ְמּצוּיִ ים לְ הַ צִּ יל וּמֵ הֵ יכָא תֵּ ִ
ֲﬠלֵיהֶ ם ,וְ זֶה בָּ רוּר וּפָשׁוּט.
15. Rosh

אָדם וֹפֵ ל
ְִראֶ ה לִ י ְדּמֵ הַ אי טַ עֲמָ א א יַפְ סִ ידוּ ,בִּ ְשׁבִ יל שֶׁ א צִ וָּ ה שֶׁ ַיּעֲשׂוּ לוֹ אֵ לּוּ הַ הוֹצָ אוֹת .כִּ י ִמ ְהָ ג יָדוּעַ כְּ שֶׁ ָ
לְ ִמ ְשׁ ָכּב וְ אֵ י וֹ יָכוֹל לְ סַ יֵּיעַ עַ צְ מוֹ ,שֶׁ הַ ְקּרוֹבִ ים ִמ ְשׁתַּ ְדּלִ ים לְ הַ ְמצִ יא לוֹ ְרפוּאָה  ...וַ אֲפִ ילוּ אִ י ִישׁ ְדּעַ לְ מָ א שֶׁ הָ יָה
ִמ ְשׁתַּ ֵדּל לְ הַ ְמצִ יא ְרפוּאָה לַחוֹלֶה ,בְּ א צִ ווּי הַ חוֹלֶהְִ ,ראֶ ה שֶׁ ◌ֹא יַפְ סִ ידְ ,דּ◌ְפִ קּוּחַ ֶפֶ שׁ הוּא ,וְ כָל הַ זּ ִָריז הַ ֵרי זֶה
ְמשׁוּבָּ חָ .לכֵן ,אִ ם יָדוּעָ הַ ָדּבָ ר בְּ עֵ ִדים שֶׁ הוֹצִ יאוּ יְצִ יאוֹת בְּ חַ יָּיו וְ שֶׁ ◌ֹא ִפְ ְרעוּ בְּ חַ יָּיו ,תִּ פְ ְרעוּ ִמנִּכְ סֵ י הַ יְּ תוֹמִ ים ...

