
 

Celui qui sauve un homme, sauve le monde… 
 
 

  ה משנה ד פרק סנהדרין מסכת משנה
 

 איבד כאילו הכתוב עליו מעלה מישראל אחד נפש המאבד שכל ללמדך יחידי אדם נברא כך(...) 
 שלום ומפני מלא עולם קיים כאילו הכתוב עליו מעלה מישראל אחת נפש המקיים וכל מלא עולם

 בשמים רשויות הרבה אומרים מינין יהו ושלא מאביך גדול אבא לחבירו אדם מריא שלא הבריות
 לזה זה דומין וכולן אחד בחותם מטבעות כמה טובע שאדם  הוא ברוך הקדוש של גדולתו ולהגיד

 דומה מהן אחד ואין הראשון אדם של בחותמו אדם כל טבע הוא ברוך הקדוש המלכים מלכי ומלך
 הזאת ולצרה לנו מה תאמרו ושמא העולם נברא בשבילי לומר חייב דואח אחד כל לפיכך לחבירו

 לחוב לנו מה תאמרו ושמא וגומר יגיד לא אם ידע או ראה או עד והוא) 'ה ויקרא (נאמר כבר והלא
 : רנה רשעים באבוד) א"י משלי (נאמר כבר והלא זה של בדמו

 
 

  א עמוד יא דף בתרא בבא מסכת בבלי תלמוד
 

 לפניו אשה באתה אחת פעם, צדקה של קופה על ממונה שהיה הצדיק בנימין על ועלי אמרו: תניא
: לו אמרה! כלום צדקה של בקופה שאין, העבודה: לה אמר! פרנסני, רבי: לו אמרה, בצורת בשני
 ונטה חלה לימים. משלו ופרנסה עמד! מתים בניה ושבעה אשה הרי, מפרנסני אתה אין אם, רבי

 מישראל אחת נפש המקיים כל: אמרת אתה, ע"רבש: ה"הקב לפני השרת מלאכי אמרו, למות
 מיד? הללו מועטות בשנים ימות בניה ושבעה  אשה שהחיה הצדיק ובנימין, מלא עולם קיים כאילו
 . דינו גזר לו קרעו

 
 
 
 

Traité Sanhedrin, chapitre 5, Mishna 5 
 
(…) C’est pour cela que l’homme a été créé seul, pour t’apprendre que celui qui ôte 
la vie à un fils d’Israël, détruit un monde entier; et celui qui sauve la vie d’un fils 
d’Israël, sauve un monde entier. (…) 
 
 

Talmud Bavli, traité Baba Batra, page11A 
 
On enseigne dans une beraïta: on raconte sur Benjamin le juste qui était préposé à 
la caisse de la charité. Une femme se présenta un jour devant lui et lui dit  « Mon 
maître, nourris-moi ! Il lui répondit : Il n’y a rien dans la caisse. Rabbi, lui dit-elle, si tu 
ne me donnes rien, sept enfants et moi-même allons mourir de faim ». Il lui donna 
alors de son propre argent. Plus tard, il tomba malade et était à l’agonie. Les 
archanges dirent devant le Saint béni doit-Il : « Maître du monde. Tu as dit que 
« celui qui sauve la vie d’un fils d’Israël, sauve un monde entier » et Benjamin le juste 
qui a nourrit une femme et ses enfants va mourir dans un temps de vie si court…de 
suite son décret fut déchiré. 


