
 

 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 

 'יטק ויקרא פר. 1
ָך ֲאִני הטז  יָך ֹלא ַתֲעֹמד ַעל ַדם ֵרעֶּ ַעמֶּ  .'ֹלא ֵתֵלְך ָרִכיל בְּ

 

1. Lévitique Chapitre 19 
16 Ne va point colportant le mal parmi les tiens, ne sois pas indifférent au danger de ton 
prochain : je suis l'Éternel. 
 

 
 סעיף א, סימן תכו, חושן משפט, שולחן ערוך .2

ויכול , או חיה רעה באה עליו, או לסטים באין עליו, הרואה את חבירו טובע בים
או ששמע גוים או ; ולא הציל, הוא בעצמו או שישכור אחרים להציל, להצילו

או ; ולא גילה אוזן חבירו והודיעו, או טומנים לו פח, מוסרים מחשבים עליו רעה
ויכול לפייסו בגלל חבירו ולהסיר מה , שידע בגוי או באנס שהוא בא על חבירו

  ".לא תעמוד על דם רעך"עובר על  -וכיוצא בדברים אלו , שבלבו ולא פייסו

 

2. Choul’han Arou’h, ‘Hochen Michpat, Article 426 §1 
Quiconque voit son ami se noyer en mer, menacé par des brigands ou attaqué par une bête 
sauvage et qu’il peut le sauver, par lui-même ou en requérant le secours de tiers, et qu’il ne 
l’a pas fait ; ou qu’il entend des gentils ou des traîtres qui envisagent de lui nuire, lui tendent 
un piège, et il ne l’a pas fait savoir à son ami ; ou qu’il sache que le gentil ou l’agresseur 
viennent (avec de mauvaises intentions) chez son ami, et il aurait pu apaiser la situation et 
ne l’a pas fait ; et ainsi pour tout fait similaire, il transgresse l’injonction : Ne te tiens pas sur 
le sang de ton prochain. 

 
 
 1991-ח"תשנ, חוק לא תעמוד על דם רעך .3
עקב אירוע , חובה על אדם להושיט עזרה לאדם הנמצא לנגד עיניו(  א)1

-כאשר לאל, לשלמות גופו או לבריאותו, בסכנה חמורה ומיידית לחייו, פתאומי
 .מבלי להסתכן או לסכן את זולתו, את העזרהידו להושיט 

 

3. Loi de non-assistance à personne en danger, 1998 
1. Un homme doit fournir son aide à quiconque se trouve en sa présence, lorsque, après un 
évènement soudain, le danger est grave et imminent, pour l’intégrité de son corps ou même 
partiellement et s’il a la possibilité de lui porter secours sans mettre en danger sa propre 
personne ou quelqu’un d’autre. 

Une solidarité qui engage 
 

Non-assistance à personne en 
danger 
 
La Tora nous enjoint à porter secours à une 
personne en danger. Doit-on pour autant se 
mettre en danger pour le sauver? Les sages 
débattent à travers l’histoire de cet épineux 

problème et sont loin d’être unanimes. 

L’on est également tenu d’aider son prochain face à 
toute tentative d’escroquerie ou simplement de la 

prévenir. 



 

 

 
 ק ב"ס, תכו, חושן משפט, ע"סמ .4

ובהגהות מיימוניות כתבו דבירושלמי מסיק דצריך אפילו להכניס עצמו בספק 
ומור נו הרב ]=ם "ומור[ י קארו"ר]=זה השמיטו המחבר  גם… סכנה עבור זה

ש "ם והרא"ף והרמב"הרי, כיון שהפוסקים, ובזה יש לומר; ל"ז[ א"הרמ, משה
 .משום הכי השמיטוהו גם כן, לא הביאו בפסקיהם, והטור

 
4. Sma (Séfer Méirat Enaïm), ‘Hochen Michpat, Article 426 alinéa 2 
Et il est écrit dans les gloses maïmonidiennes au nom du Talmud de Jérusalem, qu’il faut 
porter secours à une personne en danger même si l’en encourt un risque pour cela… cela a 
également été occulté par l’auteur (Rabbi Yossef Karo) et Moché notre maître (Rav Moché 
Isserles) que leurs souvenir soient en bénédiction. A ce propos, puisque les décisionnaires 
tels que le Rif, Maïmonide, Rabénou Acher ou le Tour n’en ont pas fait mention, ils ne l’ont 
pas cité non plus. 

 
 

 הלכה ד, פרק ח, תרומות, ירושלמי .5
אמר רבי שמעון . יכרך המת בסדינו: אמר רבי יונתן. איסי איתציד בספסופהרבי 

אזל . אנא איזיל ומשיזיב ליה בחיילא, עד דאנא קטיל ואנא מיתקטיל: בן לקיש
 .ופייסון ויהבוניה ליה

 

5. Talmud de Jérusalem, Traité Téroumot, Chapitre 8 Section 4 
Rabbi Issi fut retenu en captivité à Sifsoufa. Rabbi Yonathan dit (en apprenant la nouvelle) : 
que l’on prépare son linceul. Rabbi Chimon Ben Lakich dit : je les tuerai ou ils me tueront 
mais j’irai, armé, pour le délivrer.  Il s’en alla, trouva un accord et obtint sa libération. 

 
 

  .(סב)בבא מציעא , תלמוד בבלי .6
 -אם שותין שניהם , וביד אחד מהן קיתון של מים, שנים שהיו מהלכין בדרך

מוטב שישתו שניהם : דרש בן פטורא. מגיע לישוב -ואם שותה אחד מהן , מתים
: רבי עקיבא ולימד עד שבא. ואל יראה אחד מהם במיתתו של חבירו, וימותו

 .חייך קודמים לחיי חבירך -( לו, ויקרא כה" )אחיך עמךוחי "
 

6. Talmud de Babylone Traité Baba Metsia 62a 
Deux hommes sont en chemin et seul l’un d’entre eux dispose d’une gourde d’eau. Si les 
deux en boivent, ils mourront. Si l’un d’entre eux boit, il parviendra à rejoindre une habitation. 
Ben Petoura a enseigné : il est préférable que les deux boivent et qu’ils meurent afin qu’ils 
ne participent pas chacun à la mort de l’autre. Arriva Rabbi Akiva qui enseigna : « et que ton 
frère vive avec toi » (Lévitique 25,36), ta vie précède celle de ton prochain. 
 
 

 סימן קמו, ת חוות יאיר"שו .7
סוף פרק א דהלכות רוצח ושמירת נפש בשם הירושלמי , כתב בכסף משנה

ב "ס דידן בבא מציעא דף ס"ששמחויב לכנוס לספק נפשו להציל נפש חבירו ו
מה שאין כן בספק , נמי הכי משמע דדווקא התם שאם ישתו שניהם ימותו ודאי

ואם כן מחויב . יש לומר ישתו שניהם ולא ישתה הוא לבדו וימות חבירו ודאי
 .וצריך עיון. לכנוס לספק נפשות אפילו בספק הצלה

 

http://www.sefarim.fr/Pentateuque_L%E9vitique_25_36.aspx


 

 

7. Responsa ‘Hovot Yaïr, Chapitre 146 
Le Késef Michné déclare, à la fin du premier chapitre des lois concernant le meurtrier, au 
nom de Talmud de Jérusalem, qu’il faut se mettre en danger pour porter secours à son 
prochain et ainsi laisse transparaître notre Talmud (de Babylone) dans le traité Baba Metsia 
62a ; Car là-bas si les deux boivent ils mourront assurément, mais s’il était un espoir, une 
possibilité que les deux survivent, bien entendu que l’eau devrait être partagée plutôt qu’un 
des deux boivent tandis que l’autre meurt. Ainsi, c’est un devoir que de se mettre en danger 
pour porter secours à son prochain. Et cela nécessite d’être approfondi. 

 
 סימן קמז, (ין'ב מוולוז"לנצי)העמק שאלה  .1

מחוייב ' וחי אחיך'וכי בשביל שאי אפשר לקיים , ולכאורה דעת בן פטורי תמוה
אלא . תהיה מה שיתן גם לחבירוואיזו תועלת , הוא להמית את עצמו חס ושלום

שלא יגיעו , דאם ישתו שניהם על כל פנים יחיו יום או יומים גם שניהם, הענין
מה שאין כן אם לא יתן לחבירו הרי ימות , ואולי עד כה יזדמן להם מים, לישוב

והפירוש , חייך קודמין –ובא רבי עקיבא ודרש וחי אחיך עמך , בודאי בצמא
, ולא שימות בהם' וחי בהם'ב "מין כדאיתה ביומא דף פה עאפילו ספק חיותו קוד

משמע ודאי שלא ' וחי'ד, ודריש מכאן אפילו ספק פיקוח נפש דוחה כל המצות
 .יבא בשום ענין לידי סכנה

 

8. Responsa de Nafatali Tsvi Berlin (dit le Netsiv de Vologin), Chapitre 147 
A priori l’opinion de Ben Petoura est étonnante. Parce qu’il ne peut accomplir l’injonction : « 
et que ton frère vive avec toi » il doit causer sa propre mort, à Dieu ne plaise, et quel intérêt y 
a-t-il à en donner à son ami ! Il faut comprendre que s’ils partagent l’eau, ils vivront encore 
un jour ou deux et n’atteindront pas d’habitation, mais peut-être d’ici là ils trouveront de l’eau. 
Par contre s’il ne donne pas à boire à son ami, il mourra certainement. Est venu Rabbi Akiva 
et a enseigné : « et que ton frère vive avec toi » (Lévitique 25,36), ta vie précède celle de ton 
prochain. C’est-à-dire même si le danger qui le guette est incertain…. 

 

 (ריח)סימן אלף תקפב , חלק ה, ז"ת הרדב"שו .9
אלא שאינו , יעמוד על הפסד ממון חבירושלא , והוי יודע שיש בכלל לאו זה

אפילו ... אבל להציל נפש חבירו, חייב להכניס עצמו לספק סכנה בשביל ממונו
 .והכי איתא בירושלמי. חייב להציל, במקום דאיכא ספק סכנה

אינו חייב למסור עצמו להציל את , אם הספק נוטה אל הודאי, ומכל מקום
דמאי חזית דדמא דידך , חייב למסור נפשואינו , ואפילו בספק מוכרע. חבירו

אלא , אבל אם הספק אינו מוכרע! דילמא דמא דידיה סומק טפי? סומק טפי
". לא תעמוד על דם רעך"עבר על  -ולא הציל , והוא לא יסתכן, נוטה אל ההצלה

 .הנראה לעניות דעתי כתבתי
 

9. Responsa de Rabbi David Ben Zimra (Radbaz) Vol. 5, Chap. 582 Article 1 
Saches que cette injonction comporte également la perte financière de ton prochain. 
Simplement, l’on n’est pas tenu de se mettre en danger pour ses biens, mais pour sa vie… 
même si le risque est réel, l’on doit porter secours. Ainsi en est-il dans le Talmud de 
Jérusalem. 
Et de toute façon, si le risque tend vers la certitude (que le danger encouru se produira) l’on 
n’est pas tenu de porter secours à son prochain. Et même s’il est parfaitement incertain, l’on 
n’est pas tenu de porter secours car peut-être ton sang est-il plus rouge que le sien ! Mais si 
le danger n’est pas avéré, et que la situation se prête au sauvetage de manière à ce qu’il ne 
soit pas véritablement exposé à un danger, et qu’il ne porte pas secours, il a alors 

http://www.sefarim.fr/Pentateuque_L%E9vitique_25_36.aspx


 

 

transgressé l’injonction de ne pas être indifférent au danger de son prochain. Voilà ce qui 
semble être selon mon humble avis. 
 

 סימן קעד, חלק ב, יורה דעה, ת אגרות משה"שו. 11

אבל מסתבר שיהיה חלוק לאו דלא תעמוד על דם רעך משאר לאוין לענין איסור 
אבל … להכניס עצמו לספק סכנה כדי שלא יעבור אלאו דבשאר לאוין הא אסור

כ הוא רק באיסור לאו יהיה מותר להכניס עצמו בספק "להציל נפש חברו אף שג
  ...פ יוצל נפש מישראל"מאחר דעכ

שנגזר על פלניא ליהרג ולמות והוא רוצה להצילו בסכנה ודאית שהוא ימות [כ]
ל מעשים והוא שיכול להצילו ח ובע"ויהרג תחתיו אף שזה שנגזר עליו הוא ת

ה אסור לו להציל בחייו דהרי רואה דעתה דמא דחבריה לא סומק "בחייו הוא ע
 .לענין זה ודמא דידיה סומק שלכן אסור להצילו בסכנה ודאית של עצמו

 

10. Responsa Iguerot Moché (Rav Moché Feinstein), Yoré Déa, Vol. 2, § 174 
Vraisemblablement il faut distinguer entre cette injonction de ne pas être indifférent au 
danger de son prochain et les autres pour lesquels il est interdit de se mettre en danger… 
Mais pour sauver son prochain, bien que cela ne concerne qu’un simple interdit, il sera 
permis de se mettre en danger le but poursuivi étant de sauver une vie d’Israël… il est 
interdit de sauver son prochain par le sacrifice de sa propre vie… 
 

 (תרכז)סימן אלף נב , חלק ג, ז"ת רדב"שו .11
אם (: "סימן תע, י רקנטיפסק)על מה שראית כתוב , שאלת ממני אודיעך דעתי

או אמית , הנח לי לקצץ אבר אחד שאינך מת ממנו: אמר השלטון לישראל
 …הואיל ואינו מת, שחייב להניח לקצץ האבר, יש אומרים. ישראל חבירך

" דרכיה דרכי נועם"דכתיב , ותו …אבל לדין יש תשובה, זו מדת חסידות: תשובה
ואיך . יהיו מסכימים אל השכל והסבראוצריך שמשפטי תורתינו , (יז, משלי ג)

שיניח אדם לסמא את עינו או לחתוך את ידו או רגלו כדי שלא , יעלה על דעתנו
ואשרי חלקו מי , אלא מדת חסידות, איני רואה טעם לדין זה ?ימיתו את חבירו

דספיקא , "חסיד שוטה"הרי זה , ואם יש ספק סכנת נפשות. שיוכל לעמוד בזה
והנראה [. כי ספק שלו עדיף מוודאי של חברו]=י דחבריה דידיה עדיף מוודא

 .לעניות דעתי כתבתי
 

11. Responsa de Rabbi David Ben Zimra (Radbaz) Vol. 3, § 1052 
Tu m’as questionné aussi je vais te faire savoir mon opinion sur ce que tu as vu mentionné 
dans les articles de Rekanati Paragraphe 470) : Si le pouvoir soumet Israël à l’alternative 
suivante : laisses moi prélever sur un organe qui n’est pas vital ou je tue ton ami. Certains 
prétendent qu’il doit se laisser prélever un membre étant donné qu’il n’en mourra pas… 
Réponse: ce comportement est surérogatoire et d’un point de vu de la loi il existe une 
réponse… de plus il est écrit : « Ses voies sont des voies pleines de délices, et tous ses 
sentiers aboutissent au bonheur » (Proverbes 3,17), et il faut que les lois de notre Tora 
s’accordent à la raison et à la saine logique. Comment pourrions-nous envisager qu’un 
homme doive se laisser crever un œil ou couper une jambe pour que l’on épargne son ami ? 
Je ne vois aucun fondement à une loi pareille, c’est un comportement surérogatoire et 
bienheureux quiconque agit de telle manière. Par contre, si cela met en danger sa propre 
vie, il s’agit d’une pieuse folie, car la préséance est donnée au risque qu’il encourt au regard 
de la mort certaine promise à son ami. Et c’est ce qui semble être à mon humble avis. 
 
 
Traduction : David Horowitz 

http://www.sefarim.fr/Hagiographes_Proverbes_3_17.aspx

