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והגיעו למקום שיש בו , מדברראובן ושמעון הולכים ב
ואילו , לראובן יש נעליים טובות. אבנים חדות מאד
 ראובן שואל אם הוא מֻצווה. חוררותנעליו של שמעון מ

כדי שתהיה לשמעון יתר , להחליף את נעליו עם שמעון
  . אפילו על חשבונו, נוחות

ה של פיקוח אלא שהבעיה היא ברמ, וכן במקרה דומה
שעקיצתם היא , כגון שיש שם עקרבים ארסיים, נפש

שואל ראובן אם הוא חייב לתת את נעליו , קטלנית
  .לשמעון חברו

   
  ב........................................................................................................חלקי השיעור. א

  ב..................................................................................סוגיית אבידתו ואבידת חברו. ב

  ג......................................................................... קנה אדון לעצמו–סוגיית קנה עבד . ג

  ד................................................................................סוגיית בן פטורא וקיתון המים. ד

  ה.....................................................השוואת סוגיית עבד עברי לסוגיית קיתון המים. ה

  ו............................................................................ שניהם מצווים– במים -' תירוץ א. ו

  ז................................................................... האפשרות לקיים את השוויון- ב תירוץ. ז

  ז...................................................................... הפקעה מהמושכל הראשון- תירוץ ג . ח

  ח......................................................................... ציווי נוסף מֵעבר לשוויון- תירוץ ד . ט

  ח................................................................."עימך"הערה צדדית למשמעות המילה . י

  י......................................................נ"בסוגיית פיקו' תימה מקיתון המים על התוס. יא

  יא......................................................................."שב ואל תעשה"אל יעבור ביהרג ו. יב

  יב..........................................................................ביאור האחרונים בדעת בן פטורא. יג

  יג.................................................................. חיי שעה מול חיי עולם–חייך קודמים . יד

  יד...........................................................................עדיפות חיי שעה מול חיי שעה. טו

  טו......................................................................"וחי אחיך עימך"נקודת החידוש ב. טז

  טז......................................................... כיצד יעדיף– אחד לפניו שני צמאים וקיתון. יז

  אוצר העיון

  ח"סימן ימ "ב 

  חיוב להעניק נעליים לחברו
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  טז...............................................................עדיפות לחיי עולם בהצלת שני אנשים. יח

  יח......................................................................... חובה או רשות–" חייך קודמים. "יט

  יח...................................................................... בעלות או תפיסה–" חייך קודמים. "כ

  יט................................................................................................סיכום ומסקנות. כא

  

  ובשום אופן לא להלכה, הדברים נכתבו לצורך לימוד: הערה

  

  חלקי השיעור. א

 האדם הגדרת עדיפויותוהיא עוסקת ב,  שכיחה למדינייננוהבעיה שבע

לתיתו  או להשאיר את הדבר אצלואם : דהיינו, חברוכלפי עצמו או כלפי 

תחום האחד עוסק בעדיפות ב: בעיה זו מחולקת לשני חלקים. חברול

  . תחום הצלת נפשות בעדיפות ב–והשני , הממון

  

גדול הרבה יותר שהנושא , לפני שנתחיל בשיעור, אכן יש לדעת

והוא חובק בתוכו , )שבו" פיקוח נפש"בעיקר חלק ה( מהמסגרת שבשיעור זה

וכאן בשיעור הם מובאים , נושאים רבים וחשובים בדיני פיקוח נפש

בקשתנו היא להתייחס לשיעור זה כאל . )או שלא מובאים כלל(בקיצור נמרץ 

  .ולא כאל דבר מוגמר, מבוא לסוגיות אלו

  

 ויש, שיועלו בתחילת השיעור,  בין התחומים משותפיםנושאיםיש כמה 

  .שיתבררו במהלך השיעור,  בין הנושאיםהבדלים גדוליםכמה  )בעיקר(

  

  חברוסוגיית אבידתו ואבידת . ב

כדי להקטין ,  את הנעלייםחברוהאם צריך לתת ל –ונפתח בחלק הממוני 

אינו זו סברה פשוטה שלכאורה ? ולקחת את הסבל על עצמו, ממנו סבל

  .צריך לעשות כן

  

 –אבדתו ואבדת אביו :  נכתב).ג"במסכת בבא מציעא דף ל( אלא שבמשנה

  .' וכושלו קודם – אבדתו ואבדת רבו ,אבדתו קודמת
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שכתוב  : אמר רב יהודה אמר רב:מביאה את המקור לדין זהוהגמרא 

שלך קודם לשל כל  – "אפס כי לא יהיה בך אביון" )ד, דברים טו( בפסוק

  .אדם

  

 וכי אין זה ,מדוע צריך פסוק ).במסכת בבא מציעא דף ל( ן"והקשה הרמב

וכיצד יתכן שללא הפסוק היינו (? שאבידתו קודמת לאבידת כל אדם אחרפשיטא 

  .!)אומרים שצריך להשיב אבידה למרות שהדבר גורם לו הפסד ממון

של (  מצוות עשהחברויש באבידת שהיה לנו צד לומר שהואיל ו: ותירץ

להקדים את יש סיבה  – )"לא תוכל להתעלם"של ( ולא תעשה )" תשיבהשב"

 בא הפסוק לומר שאבידתו –שהיא דבר הרשות ,  על פני אבידתוהמצווה

  .)למרות שהיא רק דבר הרשות( חברוקודמת למצוות השבת אבידה של 

  

ששלו קודם לכל , לגבי אבידה )א-ד"בשולחן ערוך סימן רס( וכך נפסק להלכה

ולא , יש לאדם להיכנס לפנים משורת הדין זאת הוסיפו בהלכה זו שלמרות זאת ובכל( אדם

 פורק ממנו עול –ואם תמיד מדקדק , אם לא בהפסד מוכח" שלי קודם"לדקדק ולומר 

  .)וסוף שיצטרך לבריות, גמילות חסדים

  

והתחדש מהפסוק ששלו ( כמו אבידהבין אם נאמר שענייננו הוא  –ובענייננו 

שיש בזה חסד לתת ( קל יותר מאבידהובין אם נאמר שענייננו , )וחברקודם לשל 

מכל  – )ולכן אין אפילו צורך בפסוק, אבל אין זה מצוות עשה ולא תעשה,  את הנעלייםחברול

אינו צריך לתת את הנעליים  וחברונשאר כתוצאה שהוא קודם ל, מקום

  .)כפי שנלמד בהלכה זו, לפנים משורת הדיןאלא רק ( חברול

  

   קנה אדון לעצמו–סוגיית קנה עבד  .ג

  .הכרית של העבד העברינלמד מ –וחיזוק נוסף לדין זה 

  

 )טז, דברים טו(  הדורשת מהפסוקברייתאמובאת  ).במסכת קידושין דף כ( בגמרא

 שלא תהא אתה אוכל ,מך במשתהימך במאכל ועיע – "מךיכי טוב לו ע"

 , והוא שותה יין חדש אתה שותה יין ישן,פת נקיה והוא אוכל פת קיבר

מכאן אמרו כל הקונה עבד  .אתה ישן על גבי מוכים והוא ישן על גבי התבן

  .עברי כקונה אדון לעצמו
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 איך הרישא מהווה ראיה למסקנה הקשו )ה כל הקונה"ד( והתוספות

והיאך , לאדונושווה שהרי מהרישא יוצא לכל היותר שהעבד , שבסיפא

  !נויותר מאדואפשר לחדש שהעבד הוא 

ואם שוכב עליו ,  שלפעמים אין לו אלא כר אחד–י הירושלמי " עפ–ותירצו 

ואם אינו שוכב עליו וגם אינו נותנו , "כי טוב לו עימך"אינו מקיים , בעצמו

לתת נמצא שהאפשרות האחרונה שנותרה היא .  זו מידת סדום–לעבדו 

  .קנה אדון לעצמו –ולכן בתוצאה , לעבד

  

כי טוב "ולא חל עליו הפסוק , אינו עבדוזה שעימו שכאשר , בפשטות, יוצא

אינו חייב לתת לו ובוודאי ש,  אין לו שום חיוב והשוואה כלפיו–" לו עימך

  .כאשר נתינה זו תהווה חיסרון אצלו, את חפציו

  

 את חברופטור מלתת לש, יוצא מכאן חיזוק לדין דלעיל, ובענייננו

  .הנעליים

  

  םסוגיית בן פטורא וקיתון המי. ד

  . ונדון גם בממונות וגם בפיקוח נפש כאחד,ועתה נערב את הנושאים

  

 וביד אחד , בדרךםשנים שהיו מהלכי: ).ב"במסכת בבא מציעא דף ס( בברייתא

 –ם  ואם שותה אחד מה.מתים – שניהם ם אם שותי.מהן קיתון של מים

 ואל יראה אחד , וימותוישתו שניהם מוטב ש:בן פטורא דרש .מגיע לישוב

 – "מךיוחי אחיך ע" : ולימד עקיבאביר עד שבא .חברום במיתתו של מה

  .חברך לחיי חייך קודמים

  

  :שתי נקודותוכרגע נוציא מסוגיה זו 

שלכאורה כתוב כאן שחייו , בעניין העדיפות בפיקוח נפש –האחת  •

כדי להציל את אינו צריך לתת את הנעליים ולכאורה , קודמים

ובהמשך השיעור נלמד שיש ( ע הדבר בוכל עוד יפג,  מפיקוח נפשחברו

  .)שאין לו קשר לענייננו, שלמדו את הסוגיה באופן שונה
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שרואים שיש לרבי עקיבא , בעניין העדיפות בממונות –השנית  •

ואגב כך מבואר ( להפקיע את סברתו של בן פטוראכדי , צורך בפסוק

א מודה וגם רבי עקיב, הסברה הישרה היא דווקא זה של בן פטוראומובהר ש

ובהמשך השיעור נבאר ! ? לשם מה נצרך לפסוק להפקיע מחשבה זו–שאחרת , לה

, )"ימותו שניהם ואל יראה האחד במות השני"ש, ד מה כל כך ישר בסברא זו"בס

 ונדייק מכאן שבמקום .פיקוח נפשוכל זה הוא דווקא בשאלה של 

 לא  כבר– )אלא רק שאלת עדיפות בממונות( שלא מדובר על שאלת חיים

כאשר לא ימותו , כגון אם יש שאלה על מים(" חייך קודמים"חל הפסוק 

,  פשוט שצריכים שניהם לשתות–אלא בכל מקרה אפשר להגיע העירה , שניהם

כ נחזור לחלק "א. )חברו ייתן ל– כמו במקרה של הכרית –ואם אי אפשר 

ראובן צריך לתת את ונאמר שלכאורה , הממוני של ענייננו

אל " אפשר לומר שטעמו של בן פטורא הוא –מצד שני [עון הנעליים לשמ

ומשמע שבממונות בלבד , וזה טעם השייך רק לפיקוח נפש, "חברויראה במות 

, ובדרך שלישית אפשר לומר. וחייו קודמים,  אין לו בעיה לראות בחסרון השני–

ויש עוד לפלפל , גם ממונות וגם נפשות, כולל את כל התחום" חייך קודמים"ש

  .]בזה

  

  השוואת סוגיית עבד עברי לסוגיית קיתון המים. ה

נראה שמתוך עיסוק במקרה שבענייננו נתגלתה ובהתבוננות ראשונה 

  : שכן,)למעט ההערות שבסוגריים לעיל( סתירה בין הסוגיות

שלא ,  נראה שבמקרה הממוני שבענייננו– עבד עברימצד סוגיית  •

  . אצלויכול להשאיר את הנעליים –מדובר על עבד 

,  נראה שבמקרה הממוני שבענייננו– קיתון המיםמצד סוגיית  •

  .חברוצריך לתת את הנעליים ל –שאין בו פיקוח נפש 

  

אדון ועבדו ההולכים מה יקרה במקרה של : ונחדד גם לצד שני
,  גם כאן– וביד האדון קיתון שלא מספיק לשניהם, בדרך

  :שכן, מתגלית אותה הסתירהלכאורה 

קנה "מצד , עליו לתת את הקיתון לעבדו – עבד עברימצד סוגיית  •

  ". קנה אדון לעצמו–עבד 
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חייך " שכן ,יכול לשתות בעצמו – קיתון המיםמצד סוגיית  •

 ".קודמים

  

ט "המהריכפי שמקשים ( ניתן לנסח את השאלה בצורה לימודית –ובהכללה 

 ,"עימך"סתירה בדרשת המילה שלכאורה יש , ) ועודם שיף"המהר, אלגאזי

  :שכן

 )"עימךכי טוב לו "בפסוק ( "עימך" פירוש המילה – עבד עבריבסוגיית  •

  .השני קודם לךש

וחי אחיך "בפסוק ( "עימך" פירוש המילה – קיתון המיםובסוגיית  •

  .אתה קודם לשניהוא ש )"עימך

  

   שניהם מצווים– במים -' תירוץ א. ו

  לשאלה זויםארבעה תירוצכתב  )ב"במסכת בבא מציעא דף ס( ם שיף"ובמהר

  .ונדון בכל אחד מהם בקצרה, )"עימך"לגבי הסתירה במושג (

  

  :כדלקמן, הדדיות של הציווים שיף ב" מחלק המהרבתירוץ ראשון

  . ולא העבדרק האדון מצּווה – עבד עבריב •

וחי אחיך " מכוח הפסוק חברו אמנם צריך לתת ל– קיתון המיםב •

גם אלא שמיד , ) את עצמךדהיינו להחיות את השני לא פחות מאשר( "עימך

כ "וא, לקיים גם הוא את אותו פסוק,  מצּווה לחזור ולתת לוחברו

 .ולכן הראשון קודם, אין לדבר סוף

  

 וצריך לתת לו, חברךאתה טפל להוא שתמיד " עימך"שפירוש המילה יוצא 

אני נותן לו והוא ( ורק שבמים הנתינה היא מעגלית, )גם את הכרית וגם את המים(

  .ולכן בפועל לא נותנים לשני, ) לימחזיר

  

 אם –שגם חבירי (מה שייך נסיונו של חבירי : לכאורה יש להקשות: ולחידוד הנקודה[

והרי עתה השאלה ?  לחיוב שלי)שצריך להחזיר,  יקבל תשובה כמוני–יבוא לשאול 

ן וכיוו? ומנין לנבא שגם חבירי יעמוד בניסיון ויבוא גם הוא לשאול, מוטלת עלי בלבד

  .  ממילא היה צריך להיות שהדין הוא להעביר את המים לחבירי ותו לא–שדנים רק עלי 
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 מה הדין :פסק דיןאלא . ויש לומר שאין מדובר בנבואה או חיזוי עתידי מה יעשה החבר

גם אם השני לא יבוא , ודנים מצד האמת, כשהמים אצלי ומה הדין כשהמים אצל החבר

וכאן רק אמרו את אופן ,  ולמי היא מזכה את המים מה באמת אומרת התורה–לשאול 

  ].החישוב

  

   האפשרות לקיים את השוויון- תירוץ ב . ז

, "עימך" שבאמת אין מחלוקת בפירוש המילה ,ם שיף"תירוץ שני למהר

  :כדלקמן, והחלוקה היא, חברךאתה שווה לובשניהם 

ובאמת אם יש רק כרית , אפשר לקיים את השוויון – בעבד עברי •

ובהחלט ייתכן . יום לך ויום לעבדך,  עדיין שייכת חלוקה– אחת

הרגשת עבדות  )באופן זמני(  יש כאן–שביום שהָּכרית עוברת לעבד 

ובדיוק לרגע זה התכוונה הברייתא במילים . לאדון ואדנות לעבד

  ". קנה אדון לעצמו"

שכן רק אחד יכול , אי אפשר לקיים את השוויון – בקיתון המים •

 ולכן חייך קודמים, מיםלשתות את ה

קנה אדון "שמצד אחד יש שוויון ומצד שני (פירוש זה מבאר היטב את לשון הברייתא [

  ].הוא רק ראיה חלקית של המצב" קנה אדון לעצמו"ואילו , שבאמת יש שוויון, ")לעצמו

  

   הפקעה מהמושכל הראשון- תירוץ ג . ח

, פירושה מילוליאין " עימך" שהמילה ,ם שיף"תירוץ שלישי תירץ המהר

כדי להפקיע את המושכל הראשון שהיה לנו לפני , דרשה לחידוש דיןאלא 

  :כדלקמן, הדרשה

" עימך"ובא , האדון קודם הסברה הראשונית היא ש– בעבד עברי •

, שמכיוון שאי אפשר למצוא שוויון גמור, וההמשך הוא( שניהם שוויםלומר ש

 נשארה אפשרות יחידה – לשלול כי זה בא הפסוק, ואי אפשר לומר שהאדון קודם

  .)... לתת לעבד–

,  הסברה הראשונית היא סברתו של בן פטורא– בקיתון המים •

ד מדוע סברת בן פטורא היא "ובהמשך השיעור נבאר בס( שניהם שוויםש

  .האדון קודםלחדש ש" עימך"ובא הפסוק , ישרה
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   ציווי נוסף מֵעבר לשוויון-תירוץ ד . ט

לפי כולם מגדירה " עימך" שהמילה ,ם שיף"רתירוץ רביעי כתב המה

  :והחילוק הוא כדלקמן, חברךשאתה שווה ל

  .ב לוותר" מֻצֶווה בעה– שאי אפשר לקיים שוויון זה – בעבד עברי •

 לכאורה היה – שאי אפשר לקיים שוויון זה – בקיתון המים •

שהאדם מצווה , ציווי נוסףאלא שבא , מצּוֶוה בעל המים לוותר

וחייו , וציווי נוסף זה מטה את הכף לצידו, שולהחיות את נפ

  .קודמים וישתה הוא

  

ַומנין , יש שני לימודים" וחי אחיך עימך"שיוצא שבדרשה , ולכאורה תירוץ זה דחוק[

  ?ם שיף לחדש כל זאת"למהר

בעניין : א"בסוגיה במסכת בבא מציעא דף ס( אלא אולי אפשר ללמוד משיטת רבי יוחנן

והגמרא , )"וחי אחיך עימך"שרצה רבי יוחנן ללמוד מהפסוק , דייניםריבית קצוצה יוצאה ב

 )'שתא ה בהר פרשתפר(ורת כהנים אבל בת. דנה שהפסוק עוסק בסוגיית קיתון המים

רבי עקיבא ו ."וחי אחיך עמך"שנאמר  ישתו שניהם וימותו :מובא שבן פטורא דרש

 יוצא שלפי שני הצדדים .חברךמלמד על חייך שקודמים לשל "  עימךוחי אחיך"ש, חלק

י דברי "ויבואר עפ(כ היה צד שרבי יוחנן למד שני דברים מפסוק זה "א, יש צורך בפסוק

ניתן עדיין לדרוש  ו,דלבב" מךיע"המילה  מותדרשות בן פטורא ורבי עקיבא נלמדש ש"הרא

   ...].)עוד דרשה משאר המילים

  

  "עימך"הערה צדדית למשמעות המילה . י

שאינה שייכת למהלך ( ייני דקדוק ופירושי מילים בתורההערה צדדית בענ

  :)השיעור

  

 – )ִעם אתה" = עימך"ונתרגם ( "עימך"מה פירוש המילה ,  אדם רגילאם נשאל

, כ השני שבא עימו"ואח, הראשון הוא העיקרבדרך כלל נקבל שמדובר ש

  . טפל לוכ

  

וש המילה שפיר, ם שיף" מתברר מריכוז כל תירוצי המהר– בניגוד לדעה זו

 אבל לא מצאנו ,שוויון או לכל היותר חברךאתה טפל להוא ש" עימך"

כמו המושכל ( חברךאתה עדיף על " = עימך"בתירוצים אף מהלך שמגדיר 
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אמנם יעויין [היא המשנית " עם" המילה שאחרישהמילה יוצא . )הראשון לעיל

תה עיקר והשני שא, שפירש להיפך, )בסוגיית קיתון המים(א "בחידושי אגדות מהרש

  .]טפל

  

ש "חידושי הרשכפי שמפרטם ב( מתגלה אור חדש על כמה נושאיםי זה "עפ

  :)במדרש רבה בראשית

ואיננו , "דרך ארץעם יפה תלמוד תורה ": )א,ב( בפרקי אבות •

תלמוד תורה עיקר ודרך ארץ  לפי זה יוצא ש–יודעים מי העיקרי 

  .)ג,במדרש רבה ויקרא ט" דרך ארץ קדמה לתורה"ויש להראות הבדלים מ( טפל

 אשר עם הגולהאשר הגלה מירושלים ": )ו,ב( במגילת אסתר •

, "הגלתה עם יכניה מלך יהודה אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל

 )שם( י"וברש. גלה מעצמושמרדכי  ).ג"במסכת מגילה דף י( ובגמרא

, "אשר היה מן הגולה אשר הגלתה"שנלמד מכך שלא כתוב , ביאר

 םרחו משמע שלא היה כשאר ישראל שגלו על כ"עם הגולה"אלא 

שהגולה " עם"שהלימוד הוא מהמילה יוצא . והוא גלה מעצמו

 .טפילה לו

 כתוב במדרש ":ותשר דבורה וברק בן אבינעם ":)ו,ד( בשופטים •

היה עיקר ועשה ברק בן אבינועם  ))פרשה ג אות ד(מדרש רבה בראשית (

משמע (' שכת בהר תבור וגולך ומ: )ו, שופטים ד( שנאמר, עצמו טֵפלה

ויאמר אליה ברק אם תלכי : )ח,שם ד(כ "ואח, )שהוא מצביא המלחמה

 ואם לא תלכי עמי לא , והלכתי)משמע שאני טפל ָלך, עם אני= ( עמי

ותשר דבורה וברק בן אבינעם ): א, שם ה(, לה ונעשה טֵפ...אלך

 .)שהיא ראשונה והוא שני(

 םכ מכפרי''מיתה ויוה: ):ה"ף פבמסכת יומא ד( בדיני מיתה ותשובה •

אלא ,  והיתה סברה לומר שהתשובה היא העיקר...עם התשובה

כ '' יוה,כ''אפילו תימא רבי תשובה בעיא יוה"שמסקנת הסוגיה 

, "עם התשובה"ומבואר היטב מהמילה ". לא בעיא תשובה

, שמאריך בזהתוספות ישנים ויעויין ב( שהתשובה טפילה ליום הכיפורים

  .)בסוגיה" עם"המילה ובתפקיד 
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ותתן "כדוגמת ( אם אפשר לבארם לפי חידוש זה,  במקומות רביםוצריך לעיין

לא תלך ", "ויעל אברם ממצרים ולוט עימו"לעומת " וילך איתו לוט", "גם לאישה עימה ויאכל

  .)ועוד הרבה" קום לך איתם"לעומת , בבלעם" עימהם

  

  נ"יקובסוגיית פ' תימה מקיתון המים על התוס. יא

, "קיתון המים"ולסוגיית , בנפשות" חייך קודמים "נחזור לדיןועתה 

והוא יישאר ללא נעליים ,  נעליים להגן מפני פיקוח נפשחברולתת ל( הקרובה לענייננו

מה באה , "קיתון המים"על סוגיית יש להקשות הנה . )מתאימות ויסתכן בנפשו

  .כדלקמן, סוגיית פיקוח נפשהרי כל הידע כבר קיים ב, לחדש

  

ג ואל ֵהריי"אחד מהשלושה שנאמר עליהם ( "רוצח": ).ד"במסכת סנהדרין דף ע( בגמרא

אם אומרים לו : ושאלו, שאדם בא לפני רבה , סברא הוא?מנא לן – ")יעבור

, תיהרג ואל תהרוג: אמר לו? מה דינו,  יהרגוהו–ואם לא , להרוג את פלוני

 "וא גברא סומק טפיה דמא דהמי יימר דדמא דידך סומק טפי דילמא"כי 

אולי לא אתה : כלומר. חברךמי יודע שיהא דמך חביב ונאה ליוצרך יותר מדם : י"וברש(

 –ומה שיעשה הרוצח , והחשוב ביותר שלא תעשה בעצמך כל איסור, תישאר בחיים אלא הוא

  .)זו בעיה שלו

  

 –עצמו שברציחה מתחייב למסור , דייקו )ה והא אסתר"ד: ד"בדף ע( ובתוספות

משליכים כגון ש, אבל אם לא יעשה מעשה. יהרוג בידייםדווקא לפני ש

, שאינו חייב למסור את עצמו מסתבר – ומתמעך למוות אותו על תינוק

מה ראית שדמו של חברי אדום , אדרבה: כיוון שכאן הסברה היא הפוכה

ומה שרוצה , שהרי אין אני עושה כל מעשה, אולי דמי אדום יותר, יותר

אלא אני משמש , הואיל ולא אני הוא הרוצח: ובמילים אחרות(  שיעשה–צח לעשות הרו

  .) אין זו בעיה שלי–רק בתפקיד המקל שבו מכים בנרצח 

  

ם "על הרמבח "חידושי הגר, בסוגיה זום סופר "החתומהם ( וכבר הקשו האחרונים

 ,שדברי התוספות קשים מסוגיית קיתון המים )א-הלכות יסודי התורה ה(

אלא רק לשתות את , שם בעל המים אינו מצּוֶוה אפילו לא להרוג בגרמאש

ודמו אדום , בוודאי שחייו קודמים בזה –ז להציל את עצמו "ועי, מימיו

כ מדוע אמר בן פטורא "א. והשני מת מעצמו, שלא עושה כל מעשה, יותר
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ומה ראה רבי עקיבא להצריך פסוק כדי לחלוק על בן , ימותו שניהםש

כפי , שימותו שניהם היתה נראית בעיניו" בן פטורא" סברת –ומשמע שללא הפסוק ( פטורא

אומרת  )כפי שמבארים התוספות( הרי סוגיית פיקוח נפש, )ד בהמשך"שיבואר בס

  .וזו קושיה עצומה, דברים ברורים ההפך

  

  "שב ואל תעשה"יהרג ואל יעבור ב. יב

מה החידוש בסוגיית (  קושייתו מכוח– )א-הלכות יסודי התורה ה( ח"ובחידושי הגר

נקט שדברי , )בהלכות פיקוח נפש" שב ואל תעשה"הרי זה יותר קל מכל , קיתון

הבנת עיקר ההבדל הוא ב.  הם העיקריים–ם החולק על התוספות "הרמב

, שניתנו להתפרש בשני אופנים, "מאי חזית דדמך סומק טפי "הגמרא

  :כדלקמן

 שכיוון ששניהם –כפי שלמדנו  – )התוספותוזו שיטת ( אופן ראשון •

שב ואל "כ הציווי עליך הוא " א–" מאי חזית"שקולים מכוח 

 – להרוג בידייםורק אם יאמרו לך , כפי שלמדו התוספות, "תעשה

 לא מוטל עליך –אבל רציחה כשאתה רק גורם לדבר ( "יהרג ולא יעבור"

 מה, כדלעיל, ועל זה קשה. )למסור את הנפש שלא תיעשה רציחה זו

  .התחדש בסוגיית קיתון המים

כיוון ,  שנקודת החידוש כאן– )בסוגיה זום "הרמבוהיא שיטת ( אופן שני •

, אין הבדל בינך ובינובכל פיקוח נפש כ "א, ששניהם שקולים

ובין בשב בין בידיים , ותמיד אסור לך להעדיף את עצמך על פניו

גם בשב נאמר גם בידיים ו" יהרג ואל יעבור"כ דין " וא.ואל תעשה

 .ואל תעשה

  

, מובנת סברתו של בן פטורא )ם"לפי האופן השני כשיטת הרמב( ומעתה

שב "גם לא ב, אין העדפה לזה על פני זה –שכשמגיעים לעניין פיקוח נפש 

כאשר מציעים לך להיות המקל להריגת  )כמו התוספות( לא רק, "ואל תעשה

להמשיך אלא רק , אלא אפילו כאשר אינך נדרש לעשות כל מעשה, התינוק

 ורבי עקיבא חידש .חברך אין לך עדיפות לחייך על חיי –כרגיל את חייך 

 , חייך קודמים–בהצלה ולא ברציחה שכאשר מדובר , "עימך"מהפסוק 

  .ח"לא שייכת קושיית הגר, ם"ולפי מהלך זה של הרמב
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  ביאור האחרונים בדעת בן פטורא. יג

רציחה בשב ואל אר מדוע י ב)ח" הגרשבסוף ספר חידושי(ובגליונות החזון איש 

אלא רק שימש , והלא האדם לא עשה כלום, כ נקראת רציחה"תעשה ג

  .  הוא הרוצח– הדוחף אותו על התינוק –ולכן השני , ככלי ביד השני

  

ובגוי , שרוצה לדוחפו על התינוק, מדובר ברוצח גוי העמיד ש– וכדי לתרץ

 שתהיה כאן  היא הגורמתהסכמה שלך ה– כמו כל רוח מצויה או שור –

שאמנם אין , כמו שאדם עולה על גג על מנת ליפול על תינוק ברוח מצויה(רציחה וודאית 

ואין (ואותו דבר בגוי רוצח , )אבל עבירת רציחה בוודאי שיש כאן, בזה חיוב מיתה

כ צריך הקולר "וא, שכן לגוי יש בחירה לא לעשות, שלא דומה לשור או לרוח מצויה, להקשות

 כמו רוח דבר זה מזומן שיהיה – שכלפי היהודי הנאנס ן אישוכבר ביאר החזו, היות בול

  ....)הגם שיש בו בחירה כלשהי, מצויה

  

סברת בן ההיגיון במה  ל"זצל שטינמן "הגראיר מרן " את מונוושאלת

שבשלמא , ) מתעתד למות מעצמוחברושאדם חייב למסור את נפשו על מה ש(פטורא 

 אפשר להבין –וגם שיניח שיזרקוהו על התינוק , דאי רוצח זה בוו–להרוג 

 אבל אם .) לא–ולפי התוספות , ם הוא נקרא רוצח"שלפי הרמב( את שייכותו לכאן

 –כדי שזה שעומד לידך לא ימות , הרוג את עצמך בידיים: אומרים לאדם

 שלכאורה אין קשר בין חייו לחיי השני, צריך להיות פשוט שלא ישמע להם

כ "א. )"ייהרג ולא יעבור"שלא מצאנו שהיא שייכת ל" לא תעמוד על דם רעך" מצוות למעט(

  ? מה ראה בן פטורא לקשור את גורל שניהם עד כדי מיתה

  

, ואמנם נראה שאינו עושה מעשה בידיים( גרמא של רציחהשיש בזה ר "והשיב מו

השני  כשחיי –במצב זה אבל , )והשני מת מאליו, אלא ממשיך את חייו כרגיל

  . גם אי עשייה נחשבת לעשייה לפי בן פטורא–תלויים רק בך 

  

, ח"על באור הגר( הקשה )בסופו, ח"הנמצא בגיליון ספר חידושי הגר( והחזון איש

בטענה סתירה פנימית שלכאורה יש  )"שב ואל תעשה"שנקרא רוצח גם ב

גם על שהרי הוא מחוייב , "שב ואל תעשה" גם בחברושמחוייב על נפש 

 חייב על שפיכות –" שב ואל תעשה" ואם הזניח את נפשו ב,ת נפשוהצל
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, )דהיינו שיעבור ולא ייהרג( יוצא שאם כופים אדם על דבר הרשות. דמים

  .מאבד עצמו לדעת הרי זה –ובכעסו לא שמע אליהם עד שהרגוהו 

  

 בין אם – שכל מה שיעשה בעל קיתון המים בעייה אמיתיתיש כאן כ "א

וזה קשה ,  יש לו שפיכות דמים מכל צד– חברואם יתן ליקח לעצמו ובין 

מחוייב להתנגד , אם רוצים להשליכו על התינוק: ולהדגשת האבסורד בדין זה( בסברא

ונשאר החזון איש  ).ובוודאי לא זו שיטת התוספות, ואפילו שיהרגוהו, ולנסות לברוח

  .צריך עיוןב

  

   חיי שעה מול חיי עולם–חייך קודמים . יד

ח " את קושיית הגרתירץ אחרת )שם, ח"הגר' בגליונות על חי( ן איש עצמווהחזו

ולפי תירוצו , )הרי נושא זה כבר נפשט בסוגיית פיקוח נפש, מה החידוש בסוגיית קיתון(

והרי תמצית , )"קום עשה"שפיקוח נפש הוא רק ב( יתיישבו גם דברי התוספות

  :ונפתח במקרה לדוגמה, דבריו

. והנה עף טיל לכיוונם, ם במחסה מבוצרראובן ושמעון יושבי
ז "עי ו,ניתן להסטה לעמוד כנגד גופוש, לראובן יש תריס הגנה

 שמעון אזו, וחייולהציל את , חדירת הפצצהעל עצמו מלהגן 
או להסיטו לכיוון שמעון , )שאין לו כל הגנה מפני הטיל(ימות מיד 

  ? מה עליו לעשות–הוא ימות מיד אז ו, רוחב

  

שאם אדם יכול ,  שלא נחלקו בן פטורא ורבנןזה פשוט: ן אישאומר החזו

בוודאי שמחוייב להציל את  – חברווכתוצאה מזה ייהרג , להציל את עצמו

בוודאי מחוייב  –כ בסיפור שלעיל "וא. כדלעיל" מאי חזית"מצד , עצמו

  .להציל את עצמו

  

 באופןשם מדובר שאפשר : הוא אחרת, בסוגיית קיתון המיםכל הנדון 

זה רק , עכשיוומה שבעל המים לוקח לעצמו , זמני לאפשר חיים לשניהם

של חיי שעה  נמצא שמוותר על .כ"אחבגלל שחושש שלא יהיו לו מים 

כאן כבר יש . של עצמו )חיי עולם: ובלשון המפרשים( חיי המחר תמורת חברו

  :ובזה נחלקו התנאים, שלא כל כך פשוט מה לעשות, התלבטות רצינית
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כיוון , במה שיחסר לו מחר" חייך" לא החשיב את אבן פטור •

  .שאין המחר מזומן עתה לפניו

 למד מכוח הפסוק שגם חיי המחר שלך נקראים רבי עקיבא •

יחסית לפיקוח גם , והם נחשבים כפיקוח נפש, "חייך"בשם 

  .רךנפשו המיידית של חב

  

 על  בסוגיית קיתון המים מדובר–לפי מהלכו של החזון איש  –ובענייננו 

לא מדובר כלל על עדיפות בדיני ו, חיי עולם מול חיי שעהשל , נושא חדש

, )שמזה חשבנו לדייק לגבי עדיפות בצורכי הגוף(  השווים בין השניםפיקוח נפש

  .אין מסוגיה זו כל קושיה על התוספותוממילא 

  

   עדיפות חיי שעה מול חיי שעה.טו

 –חידושו של החזון איש לפי , את הדינים שידועים לנו עד כהואם נסכם 

  :יוצא שיש לנו ידע בשני מקרים

 זה שייך לסוגיית פיקוח – חברו של חיי עולם שלו מול חיי עולם •

  .וחייו קודמים, נפש

 זה – חברו עכשווים של חיי שעה עתידיים שלו מול חיי עולם •

 .בסוגית קיתון המים )אליבא דהחזון איש( החידוש

  

שלו חיי שעה בשאלה העדיפות בין דן  ).ב"בבא מציעא דף ס( ובאילת השחר

לפי השלבים , ויש לדון בזה, מי מהם עדיף, חברושל חיי שעה כנגד 

  :דלקמן

יגיע  –אם אחד ישתה "בסוגיית קיתון המים מובא הלשון  •

שחידושו של רבי עקיבא שחייו עדיפים , בפשטות, ומשמע, "לישוב

, לו רק חיי שעה אבל אילו היה .חיי עולםהוא דווקא בגלל שיש לו 

 – לא יצליח להגיע לישוב –אפילו אם הוא ישתה לבד : דהיינו

ישתו שניהם נדייק מכאן שאז יודה רבי עקיבא לבן פטורא ש

  .שהרי אין חיי עולם לאיש מהם, וימותו שניהם

יש הוא גם כאשר " חייך קודמים"ש, ללמודאלא שיש דרך נוספת  •

ובכל , )בל לא עד כדי הצלה גמורהשהמים יאריכו את חייו א( לו רק חיי שעה
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,  לפי רבי עקיבא חייו קודמים מכוח היותו בעל המים–זאת 

 .חברו ולא לתת מים לרשאי להאריך את חייוו

, רבותא לשיטת בן פטוראהוא " יגיע ליישוב"במילים והחידוש  •

ישתו שניהם כ " ג–שאפילו אם בעל הקיתון יכול להגיע לישוב 

ולא  )בבא מציעא הערה יז( דברות משהנקט גם בבדרך זו ( וימותו שניהם

  .))במדרש קהלת רבה פרשה יא( ל"הרדכשיטת 

  

  "וחי אחיך עימך"נקודת החידוש ב. טז

  :הבה נדון במקרה הבא –את נקודת החידוש וכדי להבהיר 

גם אם ישתה : כלומר(מה הדין כאשר לבעל המים יש רק חיי שעה 

אם : כלומר( יש חיי עולם חברולואילו , ) כבר לא יוכל להגיע לישוב–

 האם מחוייב לתת – ) יוכל להגיע לישוב ולהמשיך לחיות–ישתה הוא 
 ? או שיכול להשאיר לעצמוחברול
  

וחי "מה התחדש בפסוק שפתרון הבעיה יהיה תלוי בחקירה , ד" לענונראה

  :ויש בזה שתי אפשרויות כדלקמן, "אחיך עימך

,  עקיבא טוען לבן פטוראורבי, בעל המים הוא הראשון בעדיפות •

כיוון , שאין אומרים שלשניהם זכות שווה לשתות ולמות יחד

ויש בזה כמה . הוא בעל הדעה" בעל המאה"שהפסוק מחדש ש

גם אם יש ,  לתוספת חייםבעל המים הוא בעל הזכאות .א: מ"נפק

 אם צריך להכריע על .ב.  יש חיי עולםחברוול, לו רק חיי שעה

וישתו שניהם ,  אין ביניהם עדיפות–מים אנשים שאינם בעלי ה

  .וימותו שניהם

ורבי עקיבא , הוא הראשון בעדיפותבעל הסיכויים לחיי עולם  •

שאין רצון התורה שימותו שנים כאשר אפשר , טוען לבן פטורא

הקודם הוא בעל הסיכויים והפסוק מחדש ש. להציל אחד מהם

 לחיי עולם  בעל הסיכוי.א: מ"ולכן נפק. הגדולים ביותר לחיות

 אם צריך להכריע על .ב. אפילו שאינו בעל המים, הוא עדיף

חייבים להכריע  אין אומרים ימותו שניהם אלא –אנשים אחרים 

י מערכת העדיפויות של הגמרא בסוף "בין אם ע( ביניהם ולהציל אחד מהם

 .)שודא דדייני או כל דרך אחרת להכרעה, י גורל"ובין אם ע, הוריות
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בעל המים שכן שם , לא נמצא פיתרון לחקירה זו )וגיית קיתון המיםס( בסוגייה

  .  כלומר שתי התכונות מתקיימות,הוא גם בעל הסיכויים לחיי עולם

  

   כיצד יעדיף–לפניו שני צמאים וקיתון אחד . יז

ויש , כאשר יש לו קיתון נוסף של מים, מה יעשה בעל הקיתוןויש לדון 

לאחר שיציל את עצמו וישתה מהקיתון ( ה היא והשאל,שני אנשים להצלהלפניו 

  :כדלקמן, והעירו בזה האחרונים. את מי להעדיף )הראשון

-ט"ובחלק יורה דעה סימן ס, ח הלכות יסודי התורה"בגליונות הגר( החזון איש •

שאם יתן (לתת לשניהם וימותו שניהם  כתב שלכאורה היה צריך )ב

 יכול להחיות עתה זמנית –ן לשניהם ואם ית,  הרי השני ימות מיד–רק לאחד מהם 

שאותה סיבה שהוא היה ראשון , ובא הפסוק לחדש, )את שניהם

להציל גם  מחייבת – )כיוון שעדיף שאחד ינצל מאשר כולם ימותו( להצלה

שהחזון איש כתב את , ד יש להעיר"ולענ[ אחד מתוך השניים האחרים

ים אינו עדיף על השניים שכן לפי בן פטורא גם בעל המ, דבריו לפי רבי עקיבא

ויצטרכו לחלק את שני קיתונות המים לשלושה אנשים וימותו , האחרים

  .]שלושתם

וכיצד מכריעים בין : הוסיף ).ב"בבא מציעא דף ס( ובאילת השחר •

 המובאת מערכת העדיפויותיש ללכת אחר ? השניים האחרים

 קודם ישראל, שכהן קודם ללוי, ).ג"הוריות דף י( בסוף מסכת הוריות

ולא נמצאה הכרעה באילת השחר מה [ב "איש קודם לאשה וכיו, לממזר

 .]ב או ישתו שניהם"האם אז יפילו גורל וכיוצ, הדין כששניהם שווים בעדיפותם

 חילוק פנימי בתוך במקרה שיש )שם( ועוד מעמיק אילת השחר •

קיתון אחד לאדם יש כגון מה יקרה במקרה ש, סוגיית העדיפות

 8שאם ישתה מהמים יחיה , האחד הוא כהן: םעבור שני אנשי

 12אלא שאם הוא ישתה מהמים יחיה , השני הוא לוי. שעות

  .)ובהמשך ננסה לענות על שאלה זו( ?מי מהם עדיף. שעות

  

  עדיפות לחיי עולם בהצלת שני אנשים. יח

עוסק במצב שלשני  )כאשר יש לפניו שני צמאים וקיתון אחד( וכל הנדון דלעיל

וכאשר שניהם נמצאים לפנינו ללא סדר ,  לחיותיכויים שוויםסהאנשים 
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אולם מה הדין כאשר צריך להציל אחד מהם ויש קדימויות . קדימות

  :)איגרות משהת "המובא בשו( כמו במקרה הבא. סותרות ביניהם

חיי ל רק  את חייוואפשר להאריך, ראובן הובא לטיפול נמרץ
 להאריך לו חיי אלא שיש סיכוי, אחריו הובא שמעון. שעה
מי .  בשניריוורק אח, כרגע ניתן לטפל רק באחד מהם. עולם

או השני שהוא בעל הסיכויים ,  הראשון בתור–עדיף מביניהם 
  ?לחיי עולם

  

  :כדלקמן, דן במקרה זה )ב-ג"חושן משפט חלק ב סימן ע( ובאגרות משה

 כתב האיגרות משה – את מיטת הטיפולים כבר תפסאם הראשון  •

 ".קנה את מקומו" שכן כבר כאילו ,וציאו משםאין להש

 בזה יש –אלא רק עומד ראשון לטיפול , טרם הוכנס לטיפולואם  •

 . בעל סיכויי חיי עולם,להקדים את השנילכתחילה 

 )ט בהערה"עמוד רמ, א"א לורנץ שליט"לגרי( משנת פיקוח נפשובספר  •

 הרי זו –שאם כבר נכנס למיטת הטיפולים , ביאר את החילוק

כיוון שחייו קודמים , ואין להוציא ממנו זכות זו, כות קנייניתז

דין "אלא " זכות" אין זו –אבל אם רק עומד להיכנס . חברולחיי 

ויש [הניתנת להפקעה כשיש עדיפות של חיי עולם לשני " קדימה

כן ניתנת " זכות לחיות"ו, אינה ניתנת להפקעה" זכות ממונית"להבין היאך 

אין , "מקום שלו"מאחר שמיטת הטיפולים נקראת ויש לומר ש. להפקעה

שיש כלל שאין אדם חייב למסור את ממונו כדי להציל את חיי , אפשרות להוציאו

והוכרע שהשני ,  יש רק בירור מי עדיף–אבל כל עוד לא זכה במקום . השני

  .]עדיף

והראשון , שאם יטפלו בשני קודם,  האגרות משהועוד הוסיף •

 יש לחזור –שדעתו עלולה להיטרף עליו ויש חשש , ירגיש בכך

 .להעדיף את הראשוןו, לתור המקורי

 מדוע רגשותיו של הראשון תמה )שם( משנת פיקוח נפשובספר  •

שאילו היה הלה טועה וחושב שהוא , והדגים את הבעיה( משפיעות על ההלכה

שכן , פשיטא שלא?  גם היינו צריכים להתחשב בו–למרות שהגיע שני , הראשון

שחושב שיש לו , כ כך גם נאמר לגבי טעותו בהלכה"א. ת קובעת ולא טעויותיוהאמ

 ויש לומר. )?מה לנו ולדיעותיו, והתורה אומרת שאין לו קדימות, קדימות
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,  לטובת השניעל הארכת חייו" נדרש לוותר"שאמנם הראשון 

  . לטובת השנילוותר על קיצור חייואבל בוודאי שאין צריך 

  

   חובה או רשות–" חייך קודמים". יט

אף , רוצה לתת את הנעלייםמה הדין אם ראובן , בענייננוועוד יש לחקור 

  ?מותר לו לעשות כן האם –שיש בזה הכנסת עצמו למצב של פיקוח נפש 

  

  :ויש שני שלבים בחקירה זו

האם מותר לאדם למסור את עצמו להריגה על מנת : שלב ראשון •

, ד"סוף סימן קע, יורה דעה חלק ב( איגרות משהויעויין ב? להציל אחרים

שדן באריכות בצדדי  )ח"סימן עמשנת פיקוח נפש ובהרחבת העניין בספר 

ויעויין שם בכמה ( להצלת אחריםלאסור למסור עצמו והכריע , העניין

  .)'וכו, כגון כאשר ההצלה היא לכלל ישראל הדין משתנה, הסתייגויות

 האם דין – )עבור אחריםלמסור עצמו להריגה (  גם אם אסור:שלב שני •

. רק זכות וקדימהאו שכאן בוודאי זה , נכלל בזה" חייך קודמים"

ואז אסור למסור ( ציוויהוא " חייך קודמים"שורש הנדון הוא אם 

וממילא , ואז יש היתר להשאיר אצלו את הקיתון( היתראו  ) את הקיתוןחברול

יורה דעה , ק גחל( ת מחנה חיים"שוויעויין ב .) מותר– חברואם מוסר ל

לתת שהתיר  )שםמשנת פיקוח נפש ובהרחבת העניין בספר , ה"סוף סימן ס

  . חברואת קיתון המים ל

  

   בעלות או תפיסה–" חייך קודמים". כ

, שמעון החזיק בנעליו של ראובןמה הדין כאשר ,  בענייננוועוד יש לחקור

  .בשאלת פיקוח נפש, ועתה התעוררה השאלה מי קודם לנעול אותם

  

זה  או לבעל המיםנאמר ל" חייך קודמים"האם דין : מהות השאלה

אם הם של . אלא של אדם שלישי, חברואף שאין המים שלו וגם לא של ( שבידו המים

  .)ואין כאן מקומו כרגע,  את קיתון המיםחברוך בעניין גזל מ" יעויין בדברי הרמ– חברו

  

סוגיית המעיין של  מרצה להביא ראיה ).ב"בבא מציעא דף ס( ובאילת השחר

 וחיי םחייה: עירב העוברמעיין  שאם יש ):במסכת נדרים דף פ( בני העיר
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 –שאם אינו מספיק לשתיית כולם : ן"רוב( לחיי אחרים ם קודמיםחייה –אחרים 

) בסוגיית קיתון המים (כמו בגמרא במסכת בבא מציעא, שחייהם קודמים, שתייתם קודמת

 – בהמתם ובהמת אחרים .)ש"התוספות והרא פירשו וכן, "וחי אחיך עימך"מהכתוב 

 םכביסת – וכביסת אחרים ם כביסת.בהמתם קודמת לבהמת אחרים

 םחיי אחרים קודמי – ם חיי אחרים וכביסת.קודמת לכביסת אחרים

  . קודמת לחיי אחריםם כביסת: רבי יוסי אומר.םלכביסת

  

מר במסכת בבא כפי שנא( שאפילו שהמעיין הוא הפקר, ומוכיח האילת השחר

יש להם זכות , המחזיקים במעיין זה,  בכל זאת בני העיר– )א"קמא דף פ

 הכל תלוי במחזיק הקיתוןולכאורה ראיה ש. קדימה יחסית לכל העולם

שמשמע מדבריו שהדין תלוי דווקא , חושן משפט ליקוטים אות כהחזון איש ויעויין בדברי (

 )והביאם באילת השחר, טה מקובצתבשיך "הרמוכן משמע קצת מלשון , בבעל המים

  .]חברושממונו קודם לממון , ד יש מסוגיה זו גם ראיה לחלק הראשון של השיעור"ולענ[

  

  סיכום ומסקנות. כא

השאלה ?  האם מחוייב לתת לשני את שלו–אדם שיש לו נעליים ולשני אין 

ונאמרו בזה הנושאים . היא גם ברמת הנוחות וגם ברמת פיקוח נפש

  :הבאים

מלמד ששלך קודם לשל " אפס כי לא יהיה בך אביון"פסוק ה •

,  שהיתה הנחה שלעשות לשני הוא מצווה,ן"הרמבומבאר , חברך

  .ל שלא"קמ, ולכן זה קודם

 שכשיש כרית אחת –"  כקונה אדון לעצמו– עבד עבריכל הקונה " •

 .ולא כל אדם, עבד הוא הקודםמדוייק שדווקא ,  הולך לעבד–

מחלוקת בן פטורא ורבי עקיבא אם ישתו שניהם ( קיתון המיםמסוגיית  •

משמע שהמחלוקת היא דווקא בעניין פיקוח  )וימותו או חייך קודמים

 או שהשני עדיף": עימך "יוצא שיש צדדים סותרים במילה. נפש

, בסוגיית קיתון( או שהראשון עדיף )"עימךכי טוב לו "במילים , בסוגיית עבד(

 .)"עימךוחי אחיך "במילים 

עדיפות וכולם מבטאים , ם שיף"מהרתירוצים ב' ש לשאלה זו דוי •

ועל פי זה מתבארים נושאים שונים , "עימך"במילה  )או שוויון( לשני

 ".עימך"המכילים את המילה 
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ששם , קשה על התוספות בסוגיית פיקוח נפשומסוגיית הקיתון  •

ואילו , "שב ואל תעשה"סברה שמותר שאחר ייהרג מחמתו ב

אלא רק שתיה לצורך ( צד שאסור אפילו ללא מעשה כללבקיתון היה 

 .)ללא כל מעשה מיוחד, עצמו

הוא גם " ייהרג ובל יעבור"ש, ם"צידד לדברי הרמבח "ובגר •

. "ללא מעשה"גם והתחדש בקיתון שהוא , "שב ואל תעשה"ב

 וכן, )אילת השחר( ותמהו האחרונים איך אי עשייה תהפוך לאיסור

מזניח את הצלת ש, תחייב גם לצד שנישבאי עשייה מ )חזון איש(

 .נפשו

בחיי שסוגיית קיתון עוסקת , באר את דברי התוספותובחזון איש  •

חיי עולם בעוד שסוגיית פיקוח נפש עוסקת ב, עולם מול חיי שעה

 .מול חיי עולם

וכן יש לחקור , חיי שעה מול חיי שעהדן בשאלת ובאילת השחר  •

" חייך קודמים" אם ,חברך של מול חיי עולםשלך חיי שעה ב

 .הכוונה לבעל המים או לבעל הסיכויים לחיות

 – את מי להעדיף ,שני צמאים וקיתון אחדובשאלת עמדו לפניו  •

או לפי העדיפות של הסוגיה בסוף , נדון אם יתן לשניהם וימותו

 .או שגם זה תלוי בסיכוי לחיות, הוריות

י שעה שבעל חי, הקדמת חולה לטיפול נמרץ עסק באגרות משהוב •

 או נכנס לטיפולויש חילוק אם כבר , קודם בתור לבעל חיי עולם

 . או לאתיטרף דעתוובין אם , לא

ואפשר גם רשות לשתות או חיוב לשתות עוד נדונה השאלה של  •

 בעל המיםנאמר ל" חייך קודמים"וכן יש לדון אם , חברולמסור ל

ל מעיין שהביא ראיה מסוגיית אילת השחר  וב,מחזיק המיםאו ל

 .בני העיר
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