
 

 
 

שהיו מהלכין בדרך וביד אחד מהן קיתון של מים אם שותין שניהם מתים ואם שותה תניא שנים 
אחד מהן מגיע לישוב דרש בן פטורא מוטב שישתו שניהם וימותו ואל יראה אחד מהם במיתתו 

  של חבירו עד שבא ר' עקיבא ולימד וחי אחיך עמך חייך קודמים לחיי חבירך

מניין לרואה את חברו שהוא טובע בנהר או חיה גוררתו או לסטין באין עליו שהוא חייב להצילו 
 ת"ל לא תעמוד על דם רעך 

  והא מהכא נפקא מהתם נפקא אבדת גופו מניין ת"ל והשבותו לו

 

 

לא תעמד על דם רעך. וכן הרואה את חברו טובע בים. או  להציל עובר ע אכל היכול להציל ול
חיה רעה באה עליו. ויכול להצילו הוא בעצמו. או שישכר אחרים להצילו  לסטים באים עליו. או

  ...ילהצ אול

  :אפי' להכניס עצמו בספק סכנה חייב עכ״ל. ונראה שהטעם מפני שהלה ודאי הוא ספק



 

 

 

, םלנו אחד מכם ונהרגנו ואם לאו אנו הורגים אתכ תני סיעה של בני אדם שאמרו להם גוים תנו
נותנין ואל יהרגו , יואם יחדוהו להן כשבע בן בכר, לם ואל ימסרו נפש אחת מישראליהרגו כ

אבל הוא מבפנים , ץנים והן מבחופמורים בזמן שהוא מבים אאמר רבי יהודה במה דבר. םכל
 םיתנו להם ואל יהרגו כל, יםהואיל והוא נהרג והן נהרג, יםוהן מבפנ

תני סיעות בני אדם שהיו מהלכין בדרך פגעו להן גוים ואמרו תנו לנו אחד מכם ונהרוג אותו ואם 
ורגים את כולכם אפי' כולן נהרגים לא ימסרו נפש אחת מישראל ייחדו להן אחד לאו הרי אנו ה

 כגון שבע בן בכרי ימסרו אותו ואל ייהרגו 
א"ר שמעון בן לקיש והוא שיהא חייב מיתה כשבע בן בכרי ורבי יוחנן אמר אע"פ שאינו חייב 

 מיתה כשבע בן בכרי 
 

 

עולא בר קושב תבעתיה מלכותא ערק ואזיל ליה ללוד גבי ריב"ל אתון ואקפון מדינתא אמרו 
ן לית אתון יהבון ליה לן אנן מחרבין מדינתא סלק גביה ריב"ל ופייסיה ויהביה לון והוה להן אי

אליהו זכור לטוב יליף מתגלי עלוי ולא אתגלי וצם כמה צומין ואיתגלי עלוי אמר ליה ולמסורות 
 אני נגלה א"ל ולא משנה עשיתי א"ל וזו משנת החסידים 



 

 אין פודין את השבויין יתר על כדי דמיהן מפני תיקון העולם 
  :ואין מבריחין את השבויין מפני תיקון העולם רשב"ג אומר מפני תקנת השבויין

 

 איבעיא להו האי מפני תיקון העולם משום דוחקא דצבורא הוא 
  או דילמא משום דלא לגרבו ולייתו טפי

  בתליסר אלפי דינרי זהבת"ש דלוי בר דרגא פרקא לברתיה 
  :אמר אביי ומאן לימא לן דברצון חכמים עבד דילמא שלא ברצון חכמים עבד

 

 
 

 האיש קודם לאשה להחיות ולהשב אבדה 
 והאשה קודמת לאיש לכסות ולהוציא מבית השבי 
 :בזמן ששניהם עומדים בקלקלה האיש קודם לאשה

 

  ת"ר היה הוא ואביו ורבו בשבי הוא קודם לרבו ורבו קודם לאביו אמו קודמת לכולם
חכם קודם למלך ישראל חכם שמת אין לנו כיוצא בו מלך ישראל שמת כל ישראל ראוים 

  למלכות

 

 משוח בשמן המשחה קודם למרובה בגדים 
 מרובה בגדים קודם למשיח שעבר מחמת קריו 
 מו משיח שעבר מחמת קריו קודם לעבר מחמת מו

 
 



 

  משוח מלחמה קודם לסגן
 סגן קודם לאמרכל 

 אמרכל קודם לגזבר 
 גזבר קודם לראש משמר 

 ראש משמר קודם לראש בית אב 
  ראש בית אב קודם לכהן הדיוט

 כהן קודם ללוי לוי לישראל ישראל לממזר וממזר לנתין ונתין לגר וגר לעבד משוחרר 
אימתי בזמן שכולם שוים אבל אם היה ממזר תלמיד חכם וכהן גדול עם הארץ ממזר תלמיד 

 :חכם קודם לכהן גדול עם הארץ

 

כסות אשת חבר וחיי עם הארץ כסות אשת חבר קודמת לחיי  אנטיגנס 'יהושע בן לוי בשם ר' ר
 עם הארץ מפני כבודו של חבר

  

 

 אם כסף תלוה את עמי את העני עמך  תני רב יוסף
 עמי ונכרי עמי קודם 
 עני ועשיר עני קודם 

 ענייך ועניי עירך ענייך קודמין 
  עניי עירך ועניי עיר אחרת עניי עירך קודמין


