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Opt In or Opt Out? 
A Halachic Perspective on the new Organ Donation Law in the UK 

 

1. Fake News Alert 
https://www.organdonation.nhs.uk/get-involved/news/fake-news/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. The Importance of Pikuach Nefesh (Masechet Sanhedrin 37a) 
מעלה עליו    -וכל המקיים נפש אחת מישראל  מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם מלא,    -כל המאבד נפש אחת מישראל  

 .הכתוב כאילו קיים עולם מלא
 

Anyone who destroys one soul from the Jewish people, is considered as if he destroyed an entire world, and 
conversely, anyone who sustains one soul from the Jewish people, is considered as if he sustained an entire world. 
 
Rambam (Hilchot Rotzeach uShmirat Hanefesh 1:14) 

, וכן הרואה את חבירו טובע בים או ליסטים באים עליו או חיה "לא תעמוד על דם רעך" כל היכול להציל ולא הציל עובר על

 . "לא תעמוד על דם רעך"עובר על  ...רעה באה עליו ויכול להצילו הוא בעצמו או שישכור אחרים להצילו ולא הציל 
 

Anyone who can save and does not save transgresses “do not stand by the blood of your neighbour”. So too one 
who sees his friend drowning in the sea, bandits attacking him or a bad animal attacking him and he is able himself to 
save him or he could hire others to save him but he does not… transgresses “do not stand idly by your neighbour's 
blood.” 
 
3. Rambam (Hilchot Milah 1:18) 

חולי, שסכנת נפשות דוחה את הכל, ואפשר למול לאחר זמן ואי אפשר להחזיר נפש אחת  אין מלין אלא ולד שאין בו שום  

 מישראל לעולם. 
 

4. Defining Death (Rabbi J David Bleich, “Judaism and Healing”, Pg 186) 
A definition of death cannot be derived from medical facts or scientific investigation alone. The physician is eminently 
qualified to describe the physiological state which he observes. But he can do no more than report his clinical 
observations. Whether the patient meeting any description or set of descriptions is alive or dead is not, strictly 
speaking, a medical question. The physician may be called upon to determine whether medical science can or cannot 
be of further aid in restoring vital functions, but the physician possesses no esoteric information which will enlighten 
others with regard to the precise moment at which the moribund patient slips into death. Whether a human organism 
in any given physiological state is to be treated as a living person or as a corpse is an ethical, religious question and 
not a medical one. 

https://www.organdonation.nhs.uk/get-involved/news/fake-news/
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5. Igrot Moshe (Yoreh De’ah 2:174 – 15 July 1968) 

, שהורגין בידים את מי שלקחו ממנו הלב הוא רציחת שתי נפשות ממששתילת הלב שהתחילו הרופאים לעשות בזמן האחרון  

ופלא    ...וגם הורגים בידים מחיים ממש של הרבה שנים ולפעמים אף עשרות בשנים את החולה במחלת הלב   וא חיכי עדיין ה

ל המדינות שמניחין לרופאים הרשעים לרצוח שתי נפשות בכל פעם מאחר שרואין כבר שאף אחד אינו אף על המלכויות שבכ

 חי מזה היה להם לענוש אותם כרוצחים גמורים.  
 

The procedure of heart transplants which doctors have recently begun to perform is considered the murder of two 
individuals. For they are directly killing the donor from whom the heart was taken, as he is still alive, and they are also 
killing the recipient by shortening his life by many years through which he could have lived with his condition… and it 
is a great wonder on the governments in all the countries that allow these wicked doctors to kill two people each time, 
since it can be seen that never of them will live as a result of this and it would have been fitting to punish [the doctors] 
as complete murderers. 
 
6. A Primary Source – Determining the Moment of Death (Gemara Yoma 85a) 

אמר רב פפא: מחלוקת ממטה למעלה, אבל ממעלה למטה, .. .תנו רבנן: עד היכן הוא בודק? עד חוטמו, ויש אומרים: עד לבו

 שוב אינו צריך, דכתיב כל אשר נשמת רוח חיים באפיו.  - כיון דבדק ליה עד חוטמו
 

The Rabbis taught: If a person is buried under a collapsed building, until what point does one check to clarify whether 
the victim is still alive? Until what point is he allowed to continue clearing the debris? They said: One clears until the 
victim’s nose. If there is no sign of life, i.e., if he is not breathing, he is certainly dead. And some say: One clears until 
the victim’s heart… Rav Pappa said: The dispute with regard to how far to check for signs of life applies when the 
digger begins removing the rubble from below, starting with the feet, to above. In such a case it is insufficient to check 
until his heart; rather, one must continue removing rubble until he is able to check his nose for breath. But if one 
cleared the rubble from above to below, once he checked as far as the victim’s nose he is not required to check 
further, as it is written: “All in whose nostrils was the breath of the spirit of life” (Bereishit 7:22). 

 

 
7. Rambam (Hilchot Shabbat 2:19) 
בדקו עד חטמו ולא מצאו בו נשמה מניחין אותו שם שכבר מת. בדקו ומצאו עליונים מתים לא יאמרו כבר מתו תחתונים אלא  

 .היה התחתון חימפקחין על הכל שאפשר במפולת שימות העליון וי
 
8. Shulchan Aruch (Orach Chaim 329:4) 

אפי' מצאוהו מרוצץ, שאינו יכול לחיות אלא לפי שעה, מפקחין, ובודקים עד חוטמו; אם לא הרגישו בחוטמו חיות, אז ודאי  

 .מת לא שנא פגעו בראשו תחלה לא שנא פגעו ברגליו תחלה 
 

9. The heart as the source of life (Tzitz Eliezer, Assia Vol. 7) 
מעתה אחרי שיוצא לנו הדבר בבירור גמור כי על פי הדין וההלכה עיקר החיות תלוי בלב, אין כל מקום של ספק כי כל עוד  

 ... עצמית הרי הוא כחי לכל דבר, והמוציא אז את לבו דינו כרוצח- לב-שישנו בהתורם פעימת
 

ו חז"ל הקדושים אין בהם בכדי לשנות כלל וכלל בהיות גילוייהם ומסותיהם  ודעת רופאים לשינוי פני הדברים ממה שקבעו לנ

ע"פ  רפואה  בעניני  הרופאים  ומאז שקביעות  רבים מקדם  נסיונות  עפ"י  חוץ מה שיודעים אנו  וזהו  בניגוד לחז"ל.  עומדים 

- אחר זמן שהיא חסרתמציאותית, קובעים ל-חכמתם ותגליותיהם המה תמיד לא סוף פסוק, ומה שלפנים קבעו שזה תרופה

ישע, ועוד כמזיק, והוא דבר שגם הרופאים לא מסתירים זאת, ומכריזים על כך בכמה הזדמנויות שיתכן וקרוב לודאי שכעבור 

 . כמה שנים יקבעו אחרת לפי תגליות נוספות
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10. Chatam Sofer (Yoreh De’ah 2:338) 

באיש חטא משפט מות והומת וכו' לא תלין וכו' כי קבור תקברנו והעובר על ונחזי אנן הנה בלי ספק כשאמרה התורה כי יהי' 

זה בשום מת עובר על עשה ול"ת ע"כ אז נמסר לנו שיעור מיתה אולי הי' אז מסורת מבעלי טבעיים הראשונים אעפ"י שנשכח 

סיני או שסמכו עצמן מהלכה למשה מ  או אם לא היה להם מסורת מהטבעיים ע"כ קבל מרע"ה השיעור  ...מרופאי זמנינו

 . וכמבואר ביומא פ"ה ע"א ופסקו רמב"ם וטוש"ע דהכל תלוי בנשימת האףאקרא כל אשר רוח חיים באפו 
 

It is clear without doubt that since the Torah commanded us not to delay burial, to obligate burial on time and one 
who transgresses this with any deceased transgress a positive and negative command, it must be that we were given 
an indication as to when death takes place. Perhaps this was a tradition from the early masters of natural sciences 
(even though it has been forgotten by the doctors of our days) or if there was no such tradition they must have received 
it from Moshe Rabbeinu as a Halacha leMoshe miSinai or they relied on the verse “All in whose nostrils was the breath 
of the spirit of life” that everything is dependent on the breath of the nose, as is clear from the Gemara in Yoma and 
as codified by the Rambam, Tur and Shulchan Aruch. 

 
אין לנו אלא דברי תורתינו הקדושה שהוא מת   ואם אח"כ בטל הנשימה   ואין בו שום דפיקה  כאבן דומםשמוטל  כל שאחר  

 ולא ילינו אותו 

So long as one lies still as a stone and has no heartbeat and afterwards there is a cessation of breathing – then we 
rely on the words of our holy Torah that he is dead and his burial should not be delayed.  

 
11. Encyclopedia of Medical Halacha (“The Moment of Death”) 

מאז ומעולם היה מקובל כמעט בכל התרבויות לקבוע את רגע מותו של האדם בעת הפסקת פעילות    –  ההגדרה הקלאסית 

 הנשימה והלב כאחד. 

 

פולמוס נרחב התעורר במאה הי"ח למניינם במדינות אירופאיות בנושא קביעת רגע המוות,    –  השינוי בהגדרה במאה הי"ח

בשנת   הנפטר.  קבורת  על  זו  לקביעה  המיידית  מהירה    1772ובהשלכה  קבורה  פקודה האוסרת  ממקלנבורג  הדוכס  הוציא 

ומוקדמת, ודרש שלא יקברו נפטר עד שיעברו שלושה ימים אחרי קביעת מותו על ידי רופא על פי הסימנים של היעדר נשימה 

ת אנשים  והיעדר דופק. סימן המוות שנדרש על פי פקודה זו היה הופעת כתמי מוות ועיכול בשר. המטרה היתה למנוע קבור

לבבי. החששות מפני  -הפיכה של מוות נשימתי-חיים, באשר היתה שכיחות משמעותית של טעויות רופאים בקביעה הבלתי

טעויות כאלו היו כה נפוצות עד שנהגו לקבור את המתים בארון מיוחד, אשר הכיל מנגנון לכניסת אוויר לארון הקבורה,  

 .ר היה עדיין חיואפשרות להשמיע צלצול על פני הקרקע אם הנקב

 

 


