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Life Boat Ethics – The Dispute of Rabbi Akiva and Ben Petura 
 

 תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף סב עמוד א

  

מתים, ואם  -לכדתניא: שנים שהיו מהלכין בדרך, וביד אחד מהן קיתון של מים, אם שותין שניהם 
ואל יראה אחד מהם : מוטב שישתו שניהם וימותו, פטורא בן מגיע לישוב. דרש -שותה אחד מהן 

 חייך קודמים לחיי חבירך. -במיתתו של חבירו. עד שבא רבי עקיבא ולימד: וחי אחיך עמך 
 It was taught: two walking in the desert with only a canteen of water between them. If they 

both drink then both will die yet if one of them drinks he will survive long enough to return 

to a settlement.  

Ben Petura expounded, better for both to drink and die rather than for one to see the death of 

his friend. Until R' Akiva arrived and taught 'Your brother shall live with you' (Vayikra25) - 

your life must come first. 

 Rambam, Yisodei HaTorah, 5:1-2 רמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ה

כל א בית ישראל מצווין על קדוש השם הגדול הזה שנאמר ונקדשתי בתוך בני ישראל,  :הלכה א
שלא לחללו שנאמר ולא תחללו את שם קדשי, כיצד כשיעמוד עובד כוכבים ויאנוס את  ומוזהרין

ישראל לעבור על אחת מכל מצות האמורות בתורה או יהרגנו יעבור ואל יהרג שנאמר במצות אשר 
  יעשה אותם האדם וחי בהם, וחי בהם ולא שימות בהם, ואם מת ולא עבר הרי זה מתחייב בנפשו.

ים אמורים בשאר מצות חוץ מעבודת כוכבים ב וגלוי עריות ושפיכת דמים, אבל במה דבר :הלכה ב
שלש עבירות אלו אם יאמר לו עבור על אחת מהן או תהרג, ג יהרג ואל יעבור, במה דברים אמורים 

בזמן שהעובד כוכבים מתכוין להנאת עצמו, כגון שאנסו לבנות לו ביתו בשבת או לבשל לו תבשילו, או 
עלה וכיוצא בזה, אבל אם נתכוין להעבירו על המצות בלבד, אם היה בינו לבין עצמו ואין אנס אשה לבו

שם עשרה מישראל יעבור ואל יהרג, ואם אנסו להעבירו בעשרה מישראל יהרג ואל יעבור, ואפילו לא 
 נתכוין להעבירו אלא על מצוה משאר מצות בלבד.

  Rav Mosheh Feinstein, Igrot Moshe, 1:145- קמהשו"ת אגרות משה יורה דעה חלק א סימן 

יותר שאף שהמים הם של אחד מהן כיון שמדין צדקה מחוייב ליתן גם לחברו הוו  פטורא בן ולכן סובר
הרי הוא המים כעומדין גם לחברו להנצל בהם ממיתת הצמאון וכששותה בעצמו ואינו מניח לחברו 

כמסלק במעשה שלא יוכל להנצל שהדין הוא שימות ולא יעבור. ומה ששניהם שותים אף ששניהם 
ימותו, הוא מחמת שגם השני מחוייב שלא לשתות כדי שלא יסולק אפשריות הצלתו וממילא מוכרחין 

הוא וא"צ קרא ע"ז כי  פטורא בן שניהם לשתות ויחיו חיי שעה אף שאח"כ ימותו שניהם. וזהו טעם
מוכרח מאותו הטעם עצמו דיהרג ואל יעבור ברציחה. ובאם לא יועילו לשניהם אף לחיי שעה ולאחד 

 .פטורא בן ומסתבר שיודה בזה פטורא בן מגיע לישוב מסופקני בדעת

  

חייך קודמין לחיי חברך פי' שאין עליו חיוב צדקה כשצריך הוא עצמו  - 'וחי אחיך עמך'ובא ר"ע ולימד 
צורך שצריך העני וא"כ כיון שהמים שלו לא עמדו אלא לעצמו כיון שגם הוא מהלך  להדבר כאותו

בדרך ולכן אף שכאן עושה מעשה במה ששותה ואינו מניח לחברו לשתות הוא כבלא מעשה מאחר 
 שאינו מחוייב ליתן וא"כ רשאי לשתותם אף שיחסר לחברו

 

Rabbi Yaakov Medan, (Rosh Yeshiva of Har Etzion) Daf Kesher, 766 

חלילה לנו מלתת בידי יש''ו הנוצרי את המונופול על האהבה האצילית, הבאה לידי ביטוי בדבריו 
על אי יכולתו של חבר ללגום מי חיים  -גם אם לא נקבעו הלכה למעשה  - פטורא בן הנשגבים של

מים בארץ בעת שרעו הגווע לפניו, השותף לגורלו, מתחנן בחרחור נשימותיו האחרונות לטיפת 
 .עייפה

 .א
 .לכל איש יש שם / יש בית, ילדים

 .לכל תנא יש הלכה / ובית מדרש ותלמידים
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 )אך יש תנא בלי שם / )על שם אביו נקרא

 ?ואין כמוהו הלכה / הזאת בכלל תורה

 ?ומה בית מדרשו? / ומי הם רבותיו

 ?היש לו תלמידים? / איה הם עקבותיו

 (דרכו איש לא ידע / )ודאי שלא אני

 .חייו לנו חידה / הוא תנא אלמוני

 

Every man has a name / A house, children 

Every Tanna has a Halakha / A Bet Midrash and Talmidim 

Yet there is a Tanna with no name / (He is named after his father) 

And there is no Halacha taught in his name / Can this be Torah? 

And what is his Bet Midrash? / And who are his teachers? 

Does he have students? / Where are his followers? 

The way of this man is not known / Certainly not be me 

His life for us is an aphorism / The anonymous Tanna 

  

 מנוחה / על מים רבים, אהבה ושמחהואתה אם תשמע שיר אביב ב

 !נטוש את שירי, השליכהו ממך / כי איננו, אינו בשבילך

 אך אם בין הישק כוסיות תוכל להקשיב / בין רעם תופים ופסנתר

 .לשיר מרוסק, שבור, חרישי / על קיתון שיבש, אין טיפה בו יותר

 כי יש תורה ויש שירה                               וידעת! 

 פטורא בן זאת תורה של        ויש תורה שהיא שירה 
 

And if you should hear a pleasant song of spring, 

By great water, love and joy 

Then leave my song and cast it from you / For it is not! Not for you! 

But if between the clinking of glasses you can hear 

Between babbling voices and piano playing 

To a song raw, broken and silent 

Of a gourd of water dried up, which has not a drop more 

Then you shall know! That there is Torah and the there is song 

And there is Torah which itself is a song 

This is the Torah of Ben Petura! 


