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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
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 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 .

