
 טעם בן פטורא שישתו שניהם
מסברא או מפסוק

'שנים איתא  סב.(:  מציעא  )בבא  בגמרא 
וביד  בדרך,  מהלכין  שהיו 
שניהם  שותין  אם  מים,  של  קיתון  מהן  אחד 
מתים, ואם שותה אחד מהן מגיע לישוב. דרש 
ואל  וימותו  בן פטורא, מוטב שישתו שניהם 
יראה אחד מהם במיתתו של חבירו, עד שבא 
רבי עקיבא ולימד וחי אחיך עמך )ויקרא כה, לו( 

- חייך קודמים לחיי חבירך'א.

משמע  הגמרא  דברי  מפשטות  הנה, 
שרק  פטורא.  כבן  היא  החיצונה  שהסברא 
מהפסוק  כן  שלמד  נאמר  עקיבא  רבי  בדעת 
נשנו  פטורא  בן  דברי  אבל  עמך',  אחיך  'וחי 
אך  מסברא.  כן  שסובר  ומשמע  בסתמא, 
בספרא )בהר פרשה ה, ג( מפורש שגם בן פטורא 
'עמך',  אחיך  וחי  מהפסוק  שיטתו  את  דרש 
יהיו  ששניהם  לומר  התורה  כוונת  שלדעתו 
ישתה  לא  שניהם  שימותו  באופן  ואף  שוים, 

האחד על חשבון חבירו. 

חיי עולם שלו נגד חיי שעה של שניהם
הגמרא  מדברי  שנראה  מה  לפי  ובאמת 
שהוא מסברא, יש לעיין איזה סברא יש בזה 
להעדיף שימותו שניהם מאשר שימות אחד 

ויחיה השני.

מציעא;  לבבא  ליקוטים  כ  סי'  )חו"מ  איש  החזון 
יסודי  גליונות על חידושי הגר"ח הל'  ב;  סי' סט ס"ק  יו"ד 
התורה( כתב בזה, שבעלמא באופן שאחד ימות 
שחייו  מודה  פטורא  בן  גם  יחיה,  והשני  מיד 
של  בקיתון  שכאן  אלא  חבירו,  לחיי  קודמין 

חייך קודמים לחיי חבירך
טעם בן פטורא שישתו שניהם מסברא או מפסוק  חיי עולם שלו נגד חיי שעה של שניהם  חיי שעה שלו נגד חיי 
עולם של חבירו  כשקיתון המים שייך לשניהם  רוצה לוותר וליתן את המים לחבירו לפי רבי עקיבא  רוצה 
להתחלק במקום שימותו שניהם לפי רבי עקיבא  כשקיתון המים נמצא בידי אדם שלישי  כשיש לאחד עדיפות 
ספק או  ודאי  שניהם  שימותו  באופן  פטורא  בן  דעת    עצמו  את  להציל  כדי  חבירו  של  מימיו  לגזול    חבירו  על 

שיעורי הגאון הגדול מוה"ר רבי יעקב גרינוואלד שליט"א
רב בית המדרש דחסידי בעלזא "זכרון רפאל" בני ברק וחבר הביד"צ דקהל מחזיקי הדת באר"י

גליון ז'
פרשת ויצא תשפ"ג

סב.;  מציעא  בבא  שיף  מהר"ם  כ.;  קידושין  )מהרי"ט  האחרונים  א( 
חוסן יוסף אות קיד( נתקשו על מה שמבואר כאן בדברי רבי 

נלמד שחייך קודמים, מדברי  עקיבא שמוחי אחיך עמך 
הגמרא )קידושין כ.( לענין עבד עברי: 'כי טוב לו עמך )דברים 
אתה  תהא  שלא  במשתה,  ועמך  במאכל  עמך  טז(,  טו, 

אוכל פת נקיה והוא אוכל פת קיבר, אתה שותה יין ישן 
והוא ישן על  והוא שותה חדש, אתה ישן על גבי מוכים 
גבי התבן, מכאן אמרו כל הקונה עבד עברי כקונה אדון 
לעצמו'. הרי ששם דורשים מתיבת 'עמך' שהעבד קודם 
הירושלמי,  בשם  כל(  ד"ה  )שם  בתוספות  וכמבואר  לאדון, 

וכאן  לעבד,  למוסרה  צריך  אחת  כר  אלא  לו  אין  שאם 
לחבירו.  קודם  שהוא  מ'עמך',  שדורשים  להיפוך  מבואר 
יובאו  השם  ובעזרת  ישובים.  וכמה  כמה  בזה  ונאמרו 
)ח"ג, בהר( העומד לצאת לאור  באר יעקב  הדברים בספר 

עולם בקרוב.

  

פנינים

נישואי יעקב עם רחל ולאה
המהרש"א )חידושי אגדות סנהדרין יט:( כתב ליישב את קושיית הראשונים )רמב"ן בראשית 
ה(  כו,  רבינו בחיי בראשית  לה;  לז,  זקנים בראשית  סי' צד; דעת  ז; שו"ת הרשב"א ח"א  ה; שם מח,  כו, 
כיצד נשא יעקב שתי אחיות, דבר שעתידה תורה לאסור, והרי קיימו האבות את כל 
התורה עד שלא ניתנה. ומבאר המהרש"א, שאי אפשר היה לו ליעקב לינצל מאיסור 
שתי אחיות, שסדר הקידושין היה, שקודם קידש יעקב את רחל בקידושי כסף, שכר 
שבע השנים שעבד בעבורה, כמדוייק בלשון הפסוק )בראשית כט, כא( 'הבה לי אשתי', 
היינו שנתקדשה לו כבר והיא אשתי בשכר שבע שנים. ואף שהמקדש במלוה אינה 
מקודשת )קידושין ו:(, מכל מקום קידשה בשכר הנאת מחילת מלוה, והמקדש בשכר 
ביאה,  בקידושי  לאה  את  קידש  כך  אחר  ורק  )שם(.  מקודשת  מלוה  מחילת  הנאת 
ומאחר שעדיין אז באמת לא נאסרו לבני נח שתי אחיות, הרי גם לאה נתקדשה לו 
בביאה, ואין שייך לומר שהקידושין היו קדושי טעות, שכן יעקב ודאי לא היה עושה 
בעילתו בעילת זנות, ואף אם היה מגרש אחת מהם לא היה יכול לקיים דבר שעתידה 
תורה לאסור, משום שהיה יוצא מכך שתהיה השניה אסורה לו מדין אחות גרושתו, 

ולכן לא גירש.

אמנם רבי יוסף ענגיל בלקח טוב )כלל יג אות ו( העיר על זה, שעדיין היה יכול לגרש 
חלו  לא  ישראל  בדיני  שהרי  נפשך,  ממה  לו  מותרת  רחל  תהיה  וממילא  לאה,  את 
קידושי לאה, משום שהיא אחות אשתו, הואיל ורחל נתקדשה קודם, ולדיני בן נח הרי 

אין איסור לישא את אחות גרושתו.

)ויצא( באופן שונה מעט, שיעקב קידש קודם את  יפות  בעצם הענין כתב הפנים 
רחל, אבל לא משום שעבד בה בתחילה, אלא משום שקידושי לאה היו קידושי טעות, 
שהיה סבור שמקדש את רחל. ועל פי זה מבאר הפנים יפות בשם אביו, מה שאמרה 
לאה כשנולד שמעון 'כי שנואה אנכי' )בראשית כט, לג(, היינו שהיתה שנואה בנישואיה, 
שלידת  משום  ראובן,  בלידת  כן  אמרה  ולא  טעות.  קידושי  היו  שקידושיה  מאחר 
ראובן היה לפני קידושי רחל, כמבואר ביבמות )עו.( על הכתוב )בראשית מט, ג( 'ראשית 
אוני', שנתעברה לאה מביאה ראשונה, מה שאין כן בשמעון שנולד אחר קידושי רחל 
זה, שכבר מצינו שנקראת לאה  יש להעיר על  ונתברר אז ללאה שהיא שנואה. אך 

שנואה גם בלידת ראובן: 'וירא ה' כי שנואה לאה ויפתח את רחמה' )בראשית כט, לא(.

אולם בדברי הרמב"ן )בראשית מח, ז( מפורש שלאה נתקדשה ראשונה. שמבאר מה 
שקבר יעקב במערת המכפלה רק את לאה ולא את רחל, משום שלא רצה לקבור 
שם שתי אחיות, 'כדי שלא ייבוש מאבותיו'. ומה שקבר דווקא את לאה, 'שלאה היא 
נישאת לו ראשונה בהיתר, ורחל באהבתו אותה ובנדר אשר נדר לה לקחה'. ובצפנת 
פענח )למהרי"ט, ויחי( ביאר מה שלא נתקדשה רחל קודם בעבודת יעקב, משום שבבני 
נח לא שייך אישות אלא בבעילה )ראה סנהדרין נז:(, ולכן כל זמן שלא נבעלה רחל, נשא 
דרכים  פרשת  ובקונטרס  ג(  )דרוש  דרכים  בפרשת  עוד  וראה  בהיתר.  לאה  את  יעקב 
)ח"א, וישלח( מספר  )להפרי מגדים, שם( מה שכתבו בזה, ומה שהבאנו בזה בבאר יעקב 

זהב שבא )ויצא( ומספר פרדס שאול )שם(.



חיי  פנים  כל  יחיו על  ישתו שניהם  מים שאם 
שעה, סובר בן פטורא שעדיף לחלק את המים 
עולם,  חיי  יחיו  לא  ששניהם  אף  שניהם  בין 
שהרי אף על חיי שעה מפקחין את הגל בשבת 
כמבואר ביומא )פה.(, לכן עדיפים חיי שעה של 
עקיבא  ורבי  עצמו.  שלו  עולם  מחיי  שניהם 
עולם  חיי  על  גם  נאמר  קודמין  שחייך  סובר 

שלו שקודמין על חיי שעה של שניהם.

חיי שעה שלו נגד חיי עולם של חבירו
בהג"ה(  רנד  סי'  )ח"ג  תשובה  פסקי  בספר  גם 
עולם  שחיי  עקיבא  רבי  שדעת  זה,  כעין  כתב 
שלו קודמים לחיי שעה של שניהם. ועיין שם 
זה, אם חיי שעה שלו קודמים  שמסתפק לפי 
לחיי עולם של חבירו, דהיינו באופן שאף אם 
אין  שבשבילו  שעה,  חיי  אלא  יחיה  לא  ישתה 
כך  ואחר  מה  לזמן  אלא  מספיקים  אלו  מים 
אלו  מים  ולחבירו  ליישוב,  שיגיע  לפני  ימות 
מספיקים, כגון ששתה כבר קודם ליציאתו או 
יותר, ואם חבירו ישתה את המים  שגופו חזק 
יחיה חיי עולם, האם גם בזה נאמר חייך קודמין, 
שחיי שעה שלו קודמים לחיי עולם של חבירו, 
או שמא חיי שעה אין נחשבים לכלום מול חיי 

עולם, ויש לתת לחבירוב.  

כשקיתון המים שייך לשניהם
כתב המהרש"א בחידושי אגדות )בבא מציעא 
שאם  נראה,  עקיבא  רבי  של  שמהדרש  שם(, 
היה הקיתון של מים שייך לשניהם, היינו שהיו 
שותפים בקיתון זו, אף שנמצא בידו של אחד 
מהם, גם רבי עקיבא מודה לבן פטורא שעדיף 
במיתת  האחד  יראה  ואל  ימותו  ששניהם 
מג(,  )סי'  אליהו  יד  בשו"ת  כתב  כתב  וכן  חבירו. 

מובא בפסקי תשובה )שם(.

סובר  שאם  בזה,  הסברא  מה  לעיין  ויש 
כששייך  מדוע  קודמין,  שחייך  עקיבא  רבי 
לשניהם ימותו שניהם, ולכאורה עדיין יש על 
כל אחד המצוה להציל את עצמו לפני חבירו. 
והמהרש"א שם הוסיף, שאפשר שהטעם בזה 
ואל  יהרג  לענין  כה:(  )פסחים  שאמרו  כמו  הוא 
יעבור בשפיכות דמים, 'מאי חזית דדמא דידך 
מדבריו,  ומשמע  דחברך'.  מדמא  טפי  סמיק 
לפני  עצמו  לחיי  קדימה  זכות  אין  שבאמת 
שהוא  מצד  אלא  חזית,  מאי  שכן  חבירו,  חיי 
זכות קדימה,  לו  הבעלים על המים הוא שיש 
אבל כל שהבעלות על המים הוא של שניהם 
אין שום זכות קדימה לחייו על פני חיי חבירו. 

 רוצה לוותר וליתן את המים לחבירו
לפי רבי עקיבא

בספרו  כתב  הקדוש  החיים  האור  והנה, 
ראשון לציון )יו"ד סי' רמז סעי' א( בדעת רבי עקיבא 

לומר  בא  לא  עקיבא  שרבי  קודמין,  שחייך 
שחייב להציל את עצמו, אלא שאם רוצה יכול 
שחבירו  אף  עצמו  את  ולהציל  הכל  לשתות 
ימות, אבל אם רצונו ליתן את הקיתון לחבירו 
והוא עצמו ימות זכותו בכך, שגם לשיטת רבי 
עקיבא חייך קודמין אינו חיוב להציל את עצמו.

גם היעב"ץ בספרו מגדל עוז )אבן בוחן פנה א 
אות פה( כתב שמותר ליתן לחבירו את הקיתון 
באופן  רק  כן  כתב  הוא  אבל  בכך,  רוצה  אם 
הוא  שחבירו  שיודע  או  רבו,  הוא  שהאחר 
אסור  אבל  ממנו,  יותר  וצדיק  חכם  תלמיד 
השוה  לחבירו  המים  את  לתת  הקיתון  לבעל 
לו. עיין שם שייסד את דבריו על פי מה שכתב 
שיושבים  ששנים  תרחצ(,  )סי'  חסידים  בספר 
אחד  אם  מהם,  אחד  להרוג  האויב  וביקש 
תלמיד חכם והשני הדיוט, מצוה להדיוט לומר 

הרגוני ולא לחבירי.

 רוצה להתחלק במקום שימותו שניהם
לפי רבי עקיבא

שלעולם  כאמור,  לציון  הראשון  דעת  אך 
אלא  עקיבא.  רבי  לפי  לחבירו  לתת  יכול 
עקיבא  לרבי  גם  מותר  האם  שם,  שנסתפק 
בסוף,  ימותו  וששניהם  חבירו  עם  להתחלק 
או שמא רק בנותן לחבירו את כל הקיתון כך 
ינצל רק בזה מודה רבי עקיבא, אבל  שחבירו 
לשתות  שצריך  יתכן  ינצל,  לא  חבירו  גם  אם 
בעצמו שלפחות הוא ינצל, ואסור לו להתחלק 

עם חבירו.

נראה,  לציון  הראשון  של  הספק  שורש 
שיש להסתפק מה בא רבי עקיבא לחלוק על 
בן פטורא, האם בא לומר שלא יתכן ששניהם 
ימותו במקום שיש להציל לפחות אחד מהם, 
או שמא לא בא אלא לומר שבאמת יש לו זכות 

קדימה מצד חייך קודמין ואינם שווים בזה.

ובדבר זה תלוי לכאורה הספק הנ"ל, שאם 
טענת רבי עקיבא הוא שלא יתכן לתת לשניהם 
כן גם כשרוצה להתחלק עם השני  למות, אם 
יש לו להציל לפחות אחד  אסור לו בכך, שכן 
לשני  ולתת  לשני  לוותר  שיכול  ואף  מהם, 
לשתות  חייב  מהם  אחד  מקום  מכל  להנצל, 
טענת  כל  אם  אבל  ולהנצל.  הקיתון  כל  את 
רבי עקיבא לא היתה אלא לומר שיש לו זכות 
ולכן  קודמין,  חייך  מצד  חבירו  לפני  קדימה 
זכותו לשתות את הכל, עדיין יש מקום לומר 
שאם מוכן לוותר ולהתחלק עם חבירו, מותר 

לו לעשות כן, ואף ששניהם ימותו בסוף.

שנקט  הנ"ל  המהרש"א  מדברי  אמנם 
רבי  מודה  לשניהם  שייך  שהקיתון  שבאופן 
שאין  מוכח  קודמין,  חייך  שייך  שלא  עקיבא 

רבי עקיבא חולק על עצם היסוד של בן פטורא 
במקום  למות  לשניהם  לתת  שייך  שלא  לומר 
אפשר  כאן  שהרי  מהם,  אחד  להציל  שאפשר 
שישתו  דעתו  מקום  ומכל  מהם,  אחד  להציל 

שניהם וימותו.

כשקיתון המים בידי אדם שלישי
המהרש"א  שנקט  שמה  נראה,  זה  ולפי 
הוא  לשניהם  שייך  מים  של  שהקיתון  ציור 
הטעם  והוא  הדין  הוא  שלכאורה  דווקא,  לאו 
כשהקיתון של מים לא שייך לא לזה ולא לזה, 
בכלל  אינו  הקיתון  ובעל  שלישי,  לאדם  אלא 
שהדין  מים,  שתה  כבר  שהוא  כגון  הסכנה, 
יהיה שאין לאחד משניהם עדיפות על האחר 
שימותו  ואף  ביניהם  המים  את  ויחלקו  במים, 
על  חולק  עקיבא  רבי  אין  שכאמור  שניהם. 
עצם הדבר שבמקום שאין קדימה לאחד מהם 
של  במיתתו  אחד  יראה  ואל  שניהם,  ימותו 
חבירו. וכן כתב בשפתי צדיק )בהר( בשם זקינו 
הקיתון  שאם  לומר  שצידד  הרי"ם,  החידושי 
את  יחלק  עקיבא  לרבי  גם  שלישי,  אדם  ביד 
בזה הטעם של  בין שניהםג, שלא שייך  המים 

חייך קודמיןד.

הראשון  של  השני  כצד  נאמר  אם  אולם 
לוותר  זכות  לו  אין  עקיבא  רבי  שלפי  לציון, 
ששניהם  בכך  ולגרום  חבירו  עם  ולהתחלק 
עצם  על  חולק  עקיבא  שרבי  הרי  ימותו, 
כלל  יתכן  לא  ולדעתו  פטורא,  בן  של  היסוד 
להציל  שאפשר  במקום  למות  לשניהם  לתת 
שייך  כשהקיתון  הדין  הוא  כן  ואם  מהם.  אחד 
לשניהם או לאדם שלישי, שלדעת רבי עקיבא 
בין  לחלק  ולא  לאחד  הקיתון  את  לתת  צריך 
ודלא  ינצל,  מהם  אחד  שלפחות  כדי  שניהם, 

כמהרש"א.

)יו"ד שם; חו"מ שם(, שגם  וכן כתב החזון איש 
באופן שקיתון המים שייך לאדם שלישי נחלקו 
בן פטורא ורבי עקיבא, ולרבי עקיבא אסור לו 
לחלק את המים בין שניהם, וצריך לתת דווקא 

לאחד מהם שינצל. 

על  הדברים  את  מבאר  איש  שהחזון  אלא 
עקיבא  ורבי  פטורא  בן  במחלוקת  ביאורו  פי 
חיי  האם  נחלקו  שלדעתו  למעלה,  שהבאנו 
שניהם,  של  שעה  לחיי  קודמים  שלו  עולם 
שלדעת בן פטורא חיי שעה של שנים קודמים 
לחיי עולם שלו, ולדעת רבי עקיבא חיי עולם 
ונקט  שניהם.  של  שעה  לחיי  קודמים  שלו 
לענין  התורה  שגילתה  שמאחר  איש,  החזון 
לחיי  קודמים  שלו  עולם  שחיי  קודמין,  חייך 
השלישי  האדם  גם  כן  אם  שניהם,  של  שעה 
שיש לו מים צריך להשתדל יותר בחיי עולם 

  

ב( ואף שבעבודה זרה )כז:( מוכח שאין חוששין לחיי שעה 
במקום שנוגע לחיי עולם, שמבואר שם שאם חייו בסכנה 
יהרגהו  שמא  ספק  שיש  ואף  גוי,  מרופא  ויתרפא  ילך 
מיד, ונמצא מקצר את חיי השעה שהיה יכול לחיות אם 
חיי  ויחיה  שירפאהו  שאפשר  מאחר  אליו,  הולך  היה  לא 
בזה  עצמו,  לו  כשנוגע  רק  שזה  יתכן  מקום  מכל  עולם. 
עדיף לסכן את חיי השעה משום ספק חיי עולם. אבל כאן 
שהנידון הוא כלפי אחר, יתכן ששייך חייך קודמין גם בזה, 
שאינו צריך לאבד את חיי שעה שלו משום חיי עולם של 

חבירו. 

גם  שהביא  תרע(,  )ח"א  קודש  שרפי  בשיח  עוד  וראה  ג( 

גם  שנסתפק  והביא  בזה.  נסתפק  הרי"ם  שהחידושי  כן 
בין  יחלק  שלא  פטורא  בן  מודה  שבזה  שיתכן  להיפוך, 
יראה האחד במיתת  שניהם, שלא שייך כאן הטעם שלא 
חבירו, שהרי אף אם ימותו שניהם יראה השלישי במיתת 
שניהם, ולכן יתכן שגם לבן פטורא יתן רק לאחד, ולא יראה 
אלא במיתת אחד מהם. ושם נשאר בספק, אך כתב שאם 
והספק  עדיף,  ולהסתלק  המים  את  ביניהם  להניח  יכול 
מקומות,  בשני  בתפיסה  יושבים  ששניהם  באופן  רק  הוא 
להם  להושיט  מוכרח  והוא  משם,  לצאת  יכולים  ואינם 
לחלק  או  לאחד  ליתן  האם  כנ"ל,  להסתפק  שיש  המים, 
בין שניהם. וסיים שם, שהחידושי הרי"ם אמר בזה פלפול 

עצום ואכמ"ל.

ד( השפתי צדיק שם נסתפק, באם היה האחד אוהב ואחד 
וטעינה,  פריקה  לגבי  )לב:(  מציעא  בבבא  שמצינו  שונא, 
שאוהב לפרוק ושונא לטעון מצוה בשונא, כי היכי דליכוף 
בעלי  שצער  משום  מצוה  יותר  היא  שפריקה  ואף  יצריה. 
חיים דאורייתא, מכל מקום מקדים הטעינה משום כפיית 
היצר. אם כן הוא הדין יש לדון שיהא בזה כעין חייך קודמין 
משום  האוהב,  לפני  לשונא  המים  את  ולתת  להקדים 
כפיית היצר שלו. אמנם האמרי אמת שם העיר עליו, שלא 
מצאנו בשום דבר להקדים את השונא, רק בפריקה וטעינה 

שאמרה תורה שיקדים.

  



מבחיי שעה, ולכן יתן את המים לאחד ויצילנו 
להצילם  שניהם  בין  יחלק  ולא  עולם,  בחיי 

בחיי שעהה.

כשיש לאחד עדיפות על חבירו
ברם החזון איש מוסיף, שאם אחד מהם יש 
לוי  או  כהן  שהוא  כגון  חבירו,  על  עדיפות  לו 
והשני ישראל, או כל אחד מהמעלות השנויות 
בהוריות )יג.(ו, יש להעדיף להצילו לפני האחר, 
את  נותן  אז  במעלתם  שוים  כששניהם  ורק 

המים למי שירצה. 

שניהם  של  שעה  שחיי  פטורא  בן  ולפי 
עדיפים על פני חיי עולם של אחד, אם כן אין 
נפקותא בזה אם יש לאחד עדיפות על חבירו, 
שניהם,  בין  המים  את  מחלק  אופן  בכל  אלא 
כדי להצילם בחיי שעה. ורק באופן שלא שייך 
חיי שעה לשניהם, כגון ששניהם שבויים ויכול 
להציל רק אחד מהם, או ששניהם טבעו בנהר 
ויכול להוציא רק אחד, אז גם לבן פטורא מציל 

לפי הסדר הנשנה בהוריות.

לגזול מימיו של חבירו כדי להציל את עצמו
עוד כתב שם החזון איש, שלפי מה שקיימא 
לן כרבי עקיבא שחייך קודמין, אם כן אין חבירו 
רשאי לגזול ממנו מימיו כדי להציל את נפשו. 
ואף שאדם רשאי להציל את עצמו בממון של 
חבירו )ראה בבא קמא ס:, ובתוספות שם ד"ה מהו(, מכל 

מקום כאן כבר הוכרע הדין מצד חייך קודמין 
שמי שהמים בידו קודם לשתותם, ולכן הגוזל 

את המים הרי הוא כגוזל נפש חבירו.

וכבר קדמו בזה השיטה מקובצת )בבא מציעא 
שם( שכתב בשם הרמ"ך, שאם האחד חטף את 
כן,  מחמת  השני  ומת  ושתה,  השני  של  המים 

הרי החוטף חייב בדיני שמים.  

 דעת בן פטורא באופן שימותו
שניהם ודאי או ספק 

שכאמור  שימותו,  פטורא  בן  דברי  בעצם 
שייך  איך  ביאור  טעונים  דבריו  בפשטות 
להעדיף מיתת שניהם משימות רק אחד, מצאנו 
בזה מהלך נוסף, שעל פיו לא דיבר בן פטורא 
ודאי. שכך הביא בספר  באופן שימותו שניהם 
)שם(,  אליהו  יד  שו"ת  בשם  )שם(  תשובה  פסקי 
שניהם,  שישתו  מוטב  פטורא  בן  שאמר  שמה 
אפשרות  איזה  שיש  היינו  בספק,  דווקא  הוא 
אבל  וינצלו,  ישוב  למקום  יגיעו  ישתו  שאם 
באופן שאם ישתו שניהם ימותו שניהם בוודאי, 
אפילו בן פטורא מודה שישתה אחד מהם. ועיין 
שם שנקט, שבתחילה לא ישתה אף אחד מהם 
ונשאר השני  ימות  ואחר שאחד מהם  מהמים, 

בחיים, ישתה הוא את המים ויגיע ליישוב.

וכן כתב גם בהעמק שאלה )שאילתא קמז אות 
אלא  שניהם,  שישתו  פטורא  בן  אמר  שלא  ד(, 

מים  עם  מקום  להם  שיזדמן  שיתכן  באופן 
וינצלו שניהם. ורבי עקיבא סובר שאף על פי 
כן חייך קודמין, שאפילו ספק חיותו קודם לחיי 

חבירו. 

וכבר מצאנו כעין זה לאחד מן הראשונים, 
בספר  קלונימוס  רבי  בן  יהודה  רבינו  והוא 
שכתב  פטורין(  בן  )ערך  ואמוראים  תנאים  יחוסי 
בביאור דעת בן פטורא שישתו שניהם, 'שמא 
יעשה להם נס ויזדמן להם מים'. ומבואר שגם 
בן פטורא לא העדיף שימותו שניהם משימות 
מים  להם  שיזדמנו  לסמוך  שיש  אלא  אחד, 

ויחיו שניהם.

מבואר  קמו(  )סי'  יאיר  חות  בשו"ת  אולם 
שניהם  ישתו  שאם  באופן  שדווקא  להיפוך, 
שחייך  עקיבא  רבי  סובר  בזה  רק  ימותו,  ודאי 
קודמין, אבל באופן שספק אם ימות הוא, צריך 
להכניס את עצמו בספק סכנה כדי להציל את 
חבירו, ואף שההצלה של חבירו היא גם כן ספק. 

פטורא  שבן  רק  שלא  נמצא,  דבריו  לפי 
סובר שישתו שניהם גם במקום שודאי ימותו, 
אבל  כזה,  באופן  אלא  כלל  נחלקו  שלא  אלא 
כשישתו,  שניהם  יחיו  שמא  ספק  שיש  באופן 
גם רבי עקיבא מודה שישתו שניהם. וכבר ציין 
הפסקי תשובה שם שהוא ממש ההיפך מדעת 

היד אליהוז.

• תמצית השיעור •

חיי  אם  פטורא,  ובן  עקיבא  רבי  מחלוקת  מבאר  איש  חזון 
עולם שלו קודמים לחיי שעה של שניהם.

ספק הפסקי תשובה אם חיי שעה שלו קודמים לחיי עולם 
של חבירו.

ישתו שניהם משום מאי  כשהקיתון של שניהם, למהרש"א 
חזית.

בראשון לציון שלרבי עקיבא יכול לוותר לשני, ומסתפק אם 
יכול להתחלק.

שורש הספק, אם טענת רבי עקיבא היא שאי אפשר ששנים 
ימותו ולא אחד.

כשהקיתון ביד שלישי, להרי"ם ישתו שניהם, ולחזון איש גם 

בזה נחלקו.

בחזון איש, כשלשני יש עדיפות צריך ליתן לו. ולבן פטורא 

רק כשלא יהיה לשניהם חיי שעה.

להציל  כדי  המים  את  מהשני  לגזול  שאסור  איש  בחזון 

עצמו.

עלמא  לכולי  ימותו  בוודאי  שאם  שאלה  והעמק  אליהו  יד 

ישתה אחד. ולחוות יאיר להיפוך בספק לכולי עלמא ישתו 

שניהם.



















עצמו  סותר  )שם(  הגר"ח  חידושי  על  בגליונות  אולם  ה( 
אדם  בידי  שהקיתון  שבאופן  כתב  ששם  בזה,  איש  החזון 
שלישי ולא שייך בזה חייך קודמין, לכולי עלמא מחלק את 
המים בין שניהם וימותו שניהם. ומשמע ששם נקט שמה 
לרבי  שנים  של  שעה  לחיי  קודמים  אחד  של  עולם  שחיי 
לבין אדם אחר, אבל  בינו  הוא  הוא רק כשהנידון  עקיבא, 
לא כשהנידון הוא בין אדם שלישי לבין שני אנשים, שאז 
יתכן שגם לרבי עקיבא עדיפים חיי שעה של שניהם מחיי 

עולם של אחד מהם.

ישראל  לישראל,  לוי  ללוי,  קודם  'כהן  שם:  המשנה  ז"ל  ו( 
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'.

ז( עוד אופן אחר בביאור סברת בן פטורא מבואר במנחת 
את  להציל  מחויב  היה  שלעולם  כג(,  אות  רצג  )מצוה  חינוך 
ואל  יהרג  דמים  שפיכות  על  שכן  עצמו,  את  ולא  חבירו 
יעבור. ומה שלא אמר שיתן לחבירו וישתה, שכן כשנותן 
לחבירו גם חבירו אסור לשתות, שגם חבירו מחויב בהצלת 

במים  שיתחלקו  הוא  הדין  ולכן  עצמו,  הצלת  לפני  האחר 
זה  שלפי  שם  עיין  יעבור.  ואל  יהרג  כדין  שניהם  וימותו 
בתוספות  המבואר  בדין  פטורא  ובן  עקיבא  רבי  נחלקו 
והוא(  ד"ה  עד:  סנהדרין  רוצח;  מה  ד"ה  פב.  יומא  אף;  ד"ה  כה:  )פסחים 

ולהנ"ל  יעבור,  ואל  יהרג  דין  שייך  לא  תעשה  ואל  שבשב 
אכן לרבי עקיבא אין בזה יהרג ואל יעבור, אך לבן פטורא 
הרבה,  בזה  להאריך  ויש  יעבור.  ואל  שיהרג  הדין  בזה  גם 
ועוד חזון למועד בספר באר יעקב )ח"ג, בהר( העומד לצאת 

לאור בקרוב בעזרת השם.
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 לכבוד רבני מערכת מכון 'באר יעקב',

שלום וברכה.

הגליון  בהופעת  האיר  בציון  חדש  אור 
הגאון  מתורת  יעקב'  באר  'אוצר  השבועי 
לממשלת  הגדול  'המאור  התורה  שר  הצדיק 
מבעלזא  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק  )כלשון  התורה' 
בהסכמה לספר באר יעקב( ה"ה הגאון האדיר רבי 

יעקב גרינוולד שליט"א.

מלאתם אורה ושמחה עונג וחדווה בליבם 
של אלפי אוהבי תורה שומעי ותופסי לקחו 
וס"ד  כח  השם  לכם  יתן  שליט"א,  הגר"י  של 

להוסיף לעשות חיל עוד כהנה וכהנה אמן.

בענין  נח  בפרשת  שהבאתם  מה  ובענין 
ענין  לציין  הנני  שבת,  במלאכות  שליחות 
נפלא הנוגע לענינא דיומא, בענין האיך שמרו 
נח  בני  האבות הק' את השבת על הצד שהיו 

שנצטוו ביום ולילה לא ישבותו, והאריכו בזה 
'דברי סופר'  וראיתי בשו"ת  האחרונים מאוד. 
בן  סופר  בנימין  שמואל  אברהם  רבי  הגאון  )להבחור 

הג"ר משה סופר זצ"ל מערלוי( שכתב לבאר, דיתכן 

מלאכה  לעשות  אחר  נח  בן  האבות  ששלחו 
בשבת, ואף שאין שליחות לעכו"ם, מכל מקום 
בעכו"ם לעכו"ם יש שליחות. אמנם העיר בזה 
בגליון שם( שאף  )שהובא  מאיר  הבית  דברי  לפי 
אם יש שליחות בעכו"ם מכל מקום אם ישלח 
ישראל עכו"ם לעשות מלאכה מכל מקום לא 
חילל את השבת, דהתורה הקפידה שגופו של 
מלאכה.  שום  עשה  ולא  נח  והא  יניח  ישראל 
התורה  קפידת  לענין  גם  אנן  נאמר  כן  ואם 
שלא ישבות בן נח יום ולילה, שאף אם ישלח 
שליח לעשות מלאכה לא מילט עצמו מן הלאו 
דיום ולילה, כיון דסוף סוף גופו של הבן נח לא 

עשה מלאכה בשבת ונמצא שעברו על הלאו.

ה'כתב  דברי  פי  על  דבריו  לקיים  ועמד 
סופר' )שהובא בגליון שם( שכל דברי הבית מאיר 
נאמרו רק כששלח ישראל גוי לעשות מלאכה, 
לעשות  אחר  ישראל  ישראל  כשישלח  אבל 
לדבר  שליחות  שיש  הצד  על  אזי  מלאכה 
אפשר  ואי  השולח,  הישראל  יעבור  עבירה 
לבוא ולומר שגופו של השולח נח, דהא סוף 
סוף עבד כאן גופו של ישראל, ולפי זה נוכל 
לומר באותו משקל גם לענינינו, שכיון שציוה 
בן  כשישלחו  אזי  ישבותו  לא  נח  שבני  השם 
נח אחר לעשות מלאכה נמצא דנתקיים רצון 
השם שלא ישבות הבן נח על ידי אחר, ואתי 

שפיר ]ועיין שם עוד מה שנקף לבו בזה[.

 החותם בכל חותמי ברכות,
 אחד מאלפי המתענגים

צבי אליהו פיליפ
ירושלים ת"ו

תמצית מתוך השיעורים המופיעים בספרי באר יעקבמן הבאר

 בענין תפילת ערבית אחר חצות
)באר יעקב חלק א' - פרשת ויצא(

 בענין גדר תשלומי מנחה בערבית
)באר יעקב חלק ב' - פרשת ויצא(

מן  להרחיק  וכדי  הלילה.  כל  התורה  מן  ערבית  של  שמע  קריאת 
העבירה יש לקרוא לכתחילה עד חצות. ובתפילת ערבית לא מצינו כן.

בגר"א וצל"ח בטעם החילוק, או שערבית רשות, או למ"ד שמתפלל 
ערבית לפני קריאת שמע, או משום שבין כך מקדים שצריך לסמוך 

גאולה לתפילה.

לרש"י שהקטר חלבים כל הלילה, י"ל שלא הרחיקו בערבית שהוא 

נגד חלבים ואימורים, אך לרמב"ם גם הקטר חלבים עד חצות.

משא"כ  ישכח,  אם  תשלומין  לה  יש  שערבית  לחלק,  טעמים  עוד 
קר"ש. ושתפילה דרבנן וקר"ש דאורייתא. 

באליה רבה ודרך החיים משמע שגם ערבית יש להתפלל לכתחילה 
קודם חצות, ולכן אי אפשר להשלים מנחה אלא עד חצות. אך בפרי 

מגדים ותהלה לדוד שאפשר להשלים כל הלילה.

מחלוקת תנאים אם תפילת ערבית רשות או חובה.

בתוספות שהנפקא מינה רק במקום שיש מצוה עוברת, אבל אם 
לא, ודאי חובה.

יש לעיין אם תשלומי מנחה בערבית נחשבים חובה, ונפקא מינה 
אם דוחה מצוה עוברת.

ותהלה לדוד בשכח להזכיר שבת בתשלומין  פרי מגדים  מחלוקת 
בליל שבת אם סומך על מעין שבע, תלוי בהנ"ל.

את  מנחה  בתשלומי  להקדים  מסתפק  ואף  חובה,  שהיא  בצל"ח 
התשלומין.

על  עדיפה  השלמה  שתהא  אפשר  שאי  רשות,  שהוא  ברש"ש 

העיקר.

גם באר היטב ומאמר מרדכי נחלקו בזה.

דעת רבי שלמה קלוגר, שגם תפילת הערבית שלפני התשלומין היא 

גם היא דוחה  זה  ולפי  יוצא במעין שבע.  גם בזה אינו  ולכן  חובה, 

מצוה עוברת.

לרבי שלמה קלוגר מובן היטב מה שאין מקדימין התשלומין, ולמה 

צריך לטעם שאין מקדשין בלילה.





























מכתבים שהתקבלו במערכתעל אודות הבאר

מזלא טבא וגדא יאה
 הננו בזאת לשגר ברכה נאמנה, ברוב ידידות והוקרה, אל מעלת כבוד ידידנו עוז

 הנדיב הנכבד והנעלה, איש חמודות ורב תבונות, יקר שבערכין, אוהב תורה ולומדיה
שותף נאמן ועומד תמיד לימין עוז מורינו הגה"צ שליט"א והפצת שיעוריו הרבים

הרה"ח ר' אביגדור יהודה )בר"ד( קליין שליט"א
אב"י בעיר ברוקלין יצ"ו

 לרגל שמחת אירוסי בנו היקר הבה"ח כמר אפרים ני"ו
עב"ג מחותנו החשוב הרה"ח ר' יחיאל משה פרידמאן שליט"א

 בורא עולם בקנין ישלים זה הבנין והזיווג יעלה יפה, וזכות התורה תעמוד לו
 בזה ובבא לכל מילי דמיטב ויזכה לרוב נחת דקדושה מכל יוצאי חלציו,

שובע שמחות בימינו נצח, וימלא ה' כל משאלות לבו לטובה, אמן.

ברכת מזל טוב
 כוס של ברכה מוגשת בזאת לכבוד ידידנו הנכבד והנעלה, נדיב לב ורב חסד

 כליל המעלות ופאר המדות, אוהב תורה ולומדיה בכל לב ונפש ומאוד
שותף נאמן בהפצת תורתו של מורינו הגה"צ שליט"א ועומד לימיננו תמיד

הרה"ח ר' אביגדור עהרנפעלד שליט"א
אב"י בעיר ברוקלין יצ"ו

 לרגל שמחת אירוסי בנו היקר הבה"ח כמר נחמן ני"ו
 עב"ג מחותנו החשוב הגאון רבי מרדכי גאליצקי שליט"א

דומ"צ בקהל מחזיקי הדת דחסידי בעלזא במונטריאל יצ"ו

 יהי רצון שהזיווג יעלה יפה לבנין עדי עד, ויזכה לרוב נחת דקדושה מכל יוצאי
חלציו, וזכות התורה תעמוד לו בזה ובבא לכל מילי דמיטב, אמן.


