סוגיית 'הקל הקל תחילה'
במקום שיש פיקוח נפש מותר לעבור על כל
האיסורים חוץ מג' עבירות חמורות ,מבואר בסוגיין שיש
למעט ככל האפשר בעשיית האיסור ,ואף באופן שבכל
מקרה יהיה חייב לעבור על איסור יש להבחין איזה איסור
חמור יותר ואיזה איסור קל ולמעט גם בחומרת האיסור.
ודבר זה תלו הראשונים ]שו"ת הרשב"א הובא במ"מ[
אם הדין פיקו"נ הוא הותרה או דחויה ובקרי"ס כתב שהוא
דין דרבנן ובאחרונים דנו מה דינו אם עבר ואכל את
החמור קודם הקל איזה אי' עובר] .כמו שיתבאר בהרחבת
הדברים[
ומבואר בגמ' בכמה מיני איסורים איזה איסור חמור
יותר ואיזה איסור קל .ודנו הראשונים באופנים שונים של
איסורים מה עדיף ,אם חומרת העונש ,או ריבוי הפעמים
של עשיית האיסור וכיוצ"ב כדלהלן.
עוד דנו הראשונים והפוסקים כשנצרך לחלל שבת או
יו"כ אם יש למעט בשיעור האיסור ,וכן אם יש למעט
באיכות האיסור וכדלהלן.
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סדר הלימוד
החוברת מחולקת ל 3-ענינים:
 .1מראי מקומות
לסוגית הקל הקל תחילה ,ולשיעורו של הגרב"מ אזרחי שליט"א
 .2הרחבת הנושאים  -לסוגית הקל הקל תחילה
 .3עיונים הלכתיים  -לסוגית הקל הקל תחילה

)לצורך השיעור ,כדאי לראות בעיקר את חלק .(1

2

מראי מקומות
הקל הקל תחילה


גמ' יומא פ"ג ע"א מתני' – פ"ג ע"ב עד ת"ר וכו'



תוספות יוה"כ מה החי' בדין הקל הקל תחילה.



רמב"ם שביתת עשור פרק ב' הלכה ט' וכן פסק הרמב"ם פרק י"ד

ממאכלות אסורות הט"ז ,וטור ושו"ע תרי"ח סעי' ט'.


וכיוצ"ב בשו"ת הרשב"א ח"ג קי"ד ]ושם תלה את הסברא

דמאכילים הקל תחילה דדחויה ולא הותרה עיין להלן בהרחבת הנושאים[,
והביאו הרמ"א יור"ד קנ"ה סעי' ג'.

אם מותר לשחוט לחולה כשיש נבילה לפניו


רא"ש יומא )פ"ח סימן י"ד( .בשם י"א ,שיטת הראב"ד ,שיטת

מהר"ם ,ושיטת הרא"ש עצמו.


ר"ן יומא ד' ע"ב בדפי הרי"ף ד"ה דגרסי' בגמ' ת"ר מי שאחזו

בולמוס וכו' עדיף שיעבור פעם אחת על איסור שחיטה מאשר שיעבור
בכל אכילה ואכילה על איסור נבילה.


שו"ת רשב"א ח"א תרפ"ט הדבר תלוי אם איסור שבת דחויה או

הותרה.

3

בגדר היתר פיקוח נפש
)לצורך השיעור(



גמ' יומא פ"ה ע"א וכבר היו ר"י ור"ע וראב"ע.



גמ' שבת י"ט ע"א תנו רבנן אין מפליגין בספינה.



גמ' שבת קל"ד ע"ב מתני' מרחיצין.



גמ' סנהדרין ע"ד ע"א אמר ר' ישמעאל מנין.



רמב"ם שבת פרק ב' הלכה א'.



רי"ף שבת ז' ע"א )מדפי הרי"ף( ,בעה"מ רמב"ן ור"ן שם.



ר"ן שבת נ"ג ע"א )מדפי הרי"ף( היכא דאישתפך חמימי.



שו"ת ריב"ש סימן ק"א.



אפיקי ים חלק א' סימן ל"ה.



קובץ הערות למס' יבמות סימן כ"ג.
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שו"ת הרשב"א חלק ג' סימן רי"ד
,,,,דאפילו תדין כל הקדחות כשעת הסכנה ,אין אומרין :שהותרו כל האיסורין אצל חולי שיש בו סכנה,
שא"כ ,אפילו יש דברים אסורין ומותרין נאכיל אותו אפי' מן האסורין ,שהם הותרו אצלו אלא דחויין הן
אצלן; וכיון שכן ,כל אפשר להביא לו מן ההתר ,אין נותנין לו מן האיסור .והרי חולה זה אינו מסוכן ,גם
אינו משקה אותו משקה לשעתו ,שאינו כאמדהו לשמנה ימים ,שאינו צריך שימתין אלא כחצי שעה
ויעשה לו מן המותר לו ,וחס ושלום לא יעשה כן במקומנו ,ולא בכל מקומות ישראל ששמענו שמעה,
וכל העושה כן למה יבדל מקהל העדה ,ישתק הדבר ולא יאמר.

רמ"א יור"ד קנ"ה סעיף ג':
ואין מתירין שום דבר איסור לחולה ,אם יוכל לעשות הרפואה בהיתר כמו באיסור אף על פי שצריך
לשהות קצת קודם שימצא ההיתר ,מאחר )ט( שאין סכנה בדבר) .בית יוסף ותשובת הרשב"א ח"ג סוף
סימן רי"ד(.

שו"ת הרשב"א חלק א' סימן תרפ"ט
שאלת עוד שאודיע לך דעתי במה שנשאל הראב"ד ז"ל ונסתפק בו הרמב"ן ז"ל .בחולה שיש בו סכנה
שמותר לשחוט לו בשבת .אם יש שם נבלה ,מי נאמר כיון שיש שם נבלה לא נשחוט לו .או מתירין
לשחוט ולא נאכילנו לו נבלה .ואני כבר נשאלתי על זה והשבתי ואמרתי שאכתוב לך:
תשובה ,שמעתי מאחד מגדולי הרבנים שהעיד משם הרב רבי מאיר מרוטנבורק .שהורה להתיר לשחוט
אפילו במקום שיש שם נבלה להאכילו .אלא שהטעם שאמרו לי משמו חלוש מאד על כן איני כותבו לך.
והוא הרב שהגיד לי כן דעתו .וטעמו משום דאם אין שוחטין לו יבא לידי סכנה שימנע מלאכול הנבלה
וימות .ולי נראה שהכל תלוי במחלוקת אם נאמר שבת דחויה או נאמר שבת הותרה אצל חולה .אם נאמר
שבת הותרה אצל חולה שוחטין לו שלא אסרה תורה מלאכת שבת אצל חולה .ושוחטין לחולה בשבת
כדרך ששוחטין אנו לעצמנו .וכדרך שאמרו בטומאה )יומא ז ,א( למאן דאמר טומאה הותרה בציבור
שאם נטמא הכוס אפילו יש שם כוס אחר ]טהור[ נותן )לטהור( אפילו מן הכוס שנטמא .אבל למ"ד
דחויה היא מאכילין לו הנבילה שהוא צריך לאכול ואין אנו עוברין לשחוט לו .שבמקום שיש לו בשר
לאכול לא נעבור אנו ולא נדחה את השבת .וכמדומה שהלכה כמאן דאמר שבת דחויה היא ולא הותרה.
מכל מקום כל שאין שם נבילה ]לא[ אמרינן לגוי לשחוט כיון שהיא דחויה אצלו .ותדע לך שהרי שנינו
בברייתא )שם פד ,ב( אין עושין דברים הללו לא על ידי גוים ולא על ידי קטנים אלא על ידי גדולי
ישראל:
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מראי מקומות
בגדר היתר פיקוח נפש
)לצורך השיעור(



גמ' יומא פ"ה ע"א וכבר היו ר"י ור"ע וראב"ע.



גמ' שבת י"ט ע"א תנו רבנן אין מפליגין בספינה.



גמ' שבת קל"ד ע"ב מתני' מרחיצין.



גמ' סנהדרין ע"ד ע"א אמר ר' ישמעאל מנין.



רמב"ם שבת פרק ב' הלכה א'.



רי"ף שבת ז' ע"א )מדפי הרי"ף( ,בעה"מ רמב"ן ור"ן שם.



ר"ן שבת נ"ג ע"א )מדפי הרי"ף( היכא דאישתפך חמימי.



שו"ת ריב"ש סימן ק"א.



אפיקי ים חלק א' סימן ל"ה.



קובץ הערות למס' יבמות סימן כ"ג.
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שו"ת ריב"ש סימן ק"א
בוגיאה ,לרבי שם טוב הלוי ,י"א.
עם היות למה שעשה לי רבי דוראן ,יותר הייתי חפץ דכאו מאשר חפצתי צדקו ,עם כל זה ,לא אעשה תורתי פלסתר ,
להעלים ההיתר ,ולכפות עליו פסכתר .כי מה שהורה ,כדין הורה .וכן השבתי אני ,זה לי יותר משמנה שנים ,לאב יהודה
כהן ,ששאלני על זה מתלמסאן .אם מותר לצאת בשיירא עם אורחת ישמעאלים במדבר הגדול והנורא ,והכל יודעין
שצריכין לחלל שבת בפרהסיא ,לרכוב וללכת בשיירא ,כי מפני הסכנה לא יוכלו לעכב שם במדבר לבדם .ואני השבתי
לו ,וזה לשון תשובתי :דבר זה מתורת הריא"ף והרמב"ם ז"ל לא למדנו ,אבל מתורת הר"ז הלוי ז"ל למדנו .כי ההיא
דגרסינן בפ"ק דשבת )יט( :ת"ר :אין מפליגין בספינה פחות משלשה ימים קודם לשבת ,הריא"ף ז"ל פירשה :מפני עונג
שבת .שהמפרש בים בספינה ,כל שלשה ימים אין דעתו מיושבת עליו ,וכדי שלא יצטער בשבת ,אסרו עליו בפחות
משלשה ימים קודם השבת .כמ"ש זה בהלכות בארוכה ,וכן פירשה הרמב"ם ז"ל )בפ' ל' מהלכות שבת( .אבל הרב בעל
המאור ז"ל כתב טעם אחר ,בין בזו ,בין במה שאמרו :אין צרין על עיירות של כותים ,דכולהו מקום סכנה הוא ,וכל ג'
ימים קודם לשבת קמי שבתא מקרי ,ונראה כמתנה לדחות את השבת ,מפני שאין לך דבר שעומד בפני פקוח נפש .וה"ה
להפריש במדברות ,ולכל מקום סכנה שאדם עתיד לחלל בו את השבת; עכ"ל .ולפי זה ,כל שיוצא מן הישוב לשיירא
במדברות ,ביום ראשון ויום שני ויום שלישי ,מותר 1לפי שאלו השלש' ימים מן השבוע מתיחסין לשבת שעבר,
ונקראים :בתר שבתא ,ואין לו להמנע מלצאת מחמת שבת הבא ,שאז אם יארע לו סכנה ויצטרך לחללו מפני פקוח נפש
מותר הוא ,ואין כאן חלול .אבל ביוצא מן הישוב למדבר ביום רביעי ויום חמישי וערב שבת ,אז אסור ,לפי שג' ימים
האלו מתיחסים לשבת הבא ,ונקראין :קמי שבתא ,כדאיתא בגיטין ס"פ מי שאחזו )עג( ,וכן בהלכות ,וא"כ ,נראה כנכנס
בכונ' ]למקום הסכנה[ כדי שיחלל בו את השבת .ואף על פי שהריא"ף והר"ם ז"ל פירשו ברייתא זו בדרך אחרת ,כמ"ש
למעלה ,מכ"מ הדין דין אמת; וכן הסכים מורי הר"ן ז"ל בפירוש ההלכות שלו .גם מה שנהגו עתה להפליג בספינה אפי '
בערב שבת ,הוא על דרך פירוש זה .כי אין לאסור ,מאחר שהספינה היא של כותים ומלחיה וחובליה הם כותים ,ואין
הישראלים המפליגים בה עושים לעולם מלאכה בשבת ,כי אם המלחים הכותים ,וגם הם אינם עושים בשביל הישראלים
שבה ,שהם המעוט ,אלא בשביל הכותים שהם הרוב .כדאמרינן בפרק כל כתבי )קכ"ב( ,במסבה שרובה כותים ,והדליק
כותי את הנר ,שמותר לישראל שבה להשתמש לאורה .ואם כפירוש הריא"ף והר"ם ז"ל ,שפירשו מפני עונג שבת ,בכל
ענין הוא אסור להפליג בספינה פחות מג' ימים קודם לשבת .ומ"מ ,בין מפני עונג שבת ,כפירש הריא"ף ז"ל ,בין מפני
חלול שבת לפקוח נפש ,כפירוש בעל המאור ז"ל ,אינו אסור להפליג בספינה פחות משלשה ימים אלא לדבר הרשות,
אבל לדבר מצוה ,מותר .דבההיא ברייתא דאין מפליגין וכו' ,מסיק בה :בד"א ,לדבר הרשות ,אבל לדבר מצוה ,מפליגין.
וליוצאין בשיירא במדברות ג"כ ,כפי דעת בעל המאור ז"ל ,לדבר מצוה ,יוצאין ,אפי' בפחות משלשה ימים קודם לשבת,
אבל לדבר הרשות ,אסור .זהו מה שהשבתי אז לאב יהודה כהן .ומה שאמרת ,שאע"פ שהתירו בגמרא לדבר מצוה
להפליג בספינה אפי' בע"ש ,אין להתיר ללכת בשיירא בע"ש ,לפי שהוא עושה מלאכה בעצמו ,והרי הוא כמתנה לחלל
את השבת ,כיון דהוא תוך שלשה ימים .אבל המפליג בספינה ,אינו עושה שום חלול ,דגברא מינח ניח ,וספינה היא
דמסגיא ונדה על פני המים .והבאת ראיה מהרמב"ם ז"ל ,דלא קרינן :אל יצא איש ממקומו ,אלא במי שהולך ג' פרסאות
ברגליו ,אבל ההולך בספינה אינו קרוי הלוך כלל .תשובתך דברי הרמב"ן ז"ל ,ונכונים הם .וכ"כ הר"ם ז"ל בתשובה:
דבימים ובנהרות ובכרמלית אין שום תחומין בהם דאורייתא ,ואפי' לג' פרסאות .אבל ההיא דאין מפליגין ,לפי פירוש
הר"ז הלוי ז"ל ,אינה מפני אסור תחומין ,ובספינה גוששת ,כמו שפירש ר"ח ז"ל ,דא"כ אפי' קודם לשלשה ימים הי'
אסור ,כמו שהקשה עליו הריא"ף ז"ל בהלכות .אלא מיירי בספינה גדולה ,המהלכת למעלה מי' ,ואין בה משום אסור
תחומין ,דאין תחומין למעלה מעשרה .ואף על גב דבפרק מי שהוציאוהו )מא( הוי בעיא ולא איפשיטא ,אזלינן ביה
לקולא ,כיון דתחומין דרבנן .ואפי' להרמב"ם ז"ל ,דאית ליה דתחומין בשלש פרסאות דאורייתא ,כבר באר הוא ז"ל
דאינו כן בימים ובנהרות .ולזה פירשו הריא"ף והרמב"ם ז"ל טעם האסור ,בההיא דאין מפליגין ,מפני ענג שבת .אבל
הר"ז הלוי ז"ל לא חשש לענג שבת בזה ,ופירש טעם האסור מפני המלאכה שהן צריכין לעשות תמיד בספינה ,לקשור
הוילון ולהתירו ושאר מלאכות האסורות מן התורה ,אלא מפני הסכנה מותרין הן .ולפירושו ,אף כשהספינה של ישראל ,
ומלחיה וחובליה כלם ישראלים ,והם בעצמם העושים המלאכה ,מותר כל שהוא שלשה ימים קודם לשבת 2וכל שהוא
תוך שלשה ימים לשבת ,אסור ,אף אם הספינה של ישמעאלים ואין הישראל עצמו עושה מלאכה ,דמ"מ הישמעאלים
עושין המלאכה בשביל ישראל השוכרה ,והישראל נהנה בה בשב*ת .אלא שמפני הסכנה מותר ,אלא שצריך שיהיה
שלשה ימים קודם לשבת ,כדי שלא יהא נראה כמתנה לחלל את השבת .ולזה ,ברייתא דאין מפליגין בכל ענין הוא ,בין
שהישראלים עושין מלאכ' ,בין שהישמעאלים עושין אותה בשביל הישראל והוא נהנה ממנה .אלא שבסוף הברייתא,
שאמר :ופוסק עמו על מנת לשבות ,באר זה היכא שהספינה של ישמעאל ,דאם היא של ישראל אין מקום לפסק זה .
ולהיות ענין הברייתא אפי' בשהישראלים עצמם עושין מלאכה ,לזה אמר הרב בעה"מ =בעל המאור= ז"ל :וה"ה
להפריש במדברות ולכל מקו' סכנה שאדם עתיד לחלל בו את השבת .שאם ענין הברייתא לא היה ]אלא[ בישמעאל
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העושה מלאכה בשביל ישראל ,לא היה לו ללמוד מזה למפרשים במדברות שהם עצמן עושין החלול ,דאין למדין חמור
מקל להקל עליו .וכיון שהברייתא בכל ענין ,אף כשהישראל עצמו עושה מלאכה ,גם כשהתיר בסופה לדבר מצוה אפילו
בע"ש ,בכל ענין היא ,ואפילו כשהישראל עצמו עושה החלול .וההיא דאין צרין ,אין מקום להזכיר בה דבר מצוה ,ומה
דבר מצוה יהיה לכל ישראל לצור על עיירות של כותים ,ובמלחמת הרשות היא ולא במלחמת שבעה עממין? אבל יש
בה התר א' מיוחד ,שאם התחילו אין מפסיקין ,ומחללין את השבת לכל צרכי המצור ,ואפילו שלא מפני הסכנה; כמו
שבא הקבלה :עד רדתה ,ואפילו בשבת .ואחרי שלדבר מצוה מותר אפי' בע"ש ,אין ספק שהעליה לארץ ישראל מצוה
היא .ורז"ל אמרו בפ' שני דייני גזירות )קי ,(:שהדר בחוצה לארץ כו' .וכן אמרו שם :כל המהלך ד' אמות בארץ ישראל,
מובטח לו שהוא בן העה"ב .ומה שהיה אומר הנביא לבני הגלות :בנו בתים וכו' ,זה היה מפני הגלות שנגזר עליהם ,ומי
שהגלם לא היה מניחם לשוב ,עד שעלו ברשות כורש .וגם עתה ,אחת משלש שבועות שהשביע הקדוש ברוך הוא
לישראל שלא יעלו כחומה .וכן אין לומר שאין העליה מצוה ,כי אם הישיבה ,שהרי העולה על דעת להתישב נקרא עוסק
במצו'; כמ"ש רז"ל בפ"ק דחולין )ז( ,במעשה דגינאי נהרא :הוה ההוא גברא דהוה דרי חטי לפסחא ,אמר לו :חלו*ק
נמי להאי דבמצוה קא עסיק .וכן התיר ביוה"כ להולך להקביל פני רבו ,או לשמוע דרשה ,לעבור במים עד צוארו .וכן
להולך לאכול סעודת ארוסין בבית חמיו ,התירו שלא לחזור לביתו לבער החמץ ,אלא מבטלו בלבו )פסחים מט(; ואם
הולך לדבר הרשות יחזור מיד! הנה ,שבכל אלו ,אף על פי שאין ההליכה עיקר המצוה ,מ"מ ,כיון שהולך לעשו' המצו',
נקרא עוסק ]במצוה[; וכ"ה בהולך לעלות לא"י .ובס' או"ח כ' בשם ר"ת ז"ל ,שאפי' הולך לסחור ,או לראות פני חברו,
חשוב בזה דבר מצוה; ואין חשוב לדבר הרשות אלא כשהולך לטייל .ואף על פי שזו קולא יתרה ,מ"מ דרכך רחוקה
מדרכו .ומה שכתב המשיב ההוא ,ועשה ק"ו מהקונה שדה בא"י ,שכותבין עליו אונו ואפי' בשבת ,והתירו שבות
דאמירה לכותי במלאכה דאורייתא משום ישוב א"י ,ואמר ,שהקונה קרקע שהוא שם ,דבר מצוה קלה לגבי העליה ,לא
דבר נכונה בזה .דאדרבה ,הקונה שדה מן הכותי היא מצוה גדולה מן העליה .כי העליה היא מצוה לשעת' ,ולעצמו לבד ,
ולא נתיר בה שבות ,בין דמעשה בידי' בין דאמירה לכותי במלאכה דאורייתא .אבל ישוב א"י ,אינה מצוה לשעת' ,אלא
מצוה המתקיימ' לעול' היא ,ומצו' ותועל' היא לכ"י =לכל ישראל= ,שלא תשתקע ארץ קדוש' ביד טמאים ,ואין למדין
ממנה לשאר מצות; וכ"כ זה להרמב"ן ז"ל .ומה שהתירו כאן להולך לדבר מצוה ,היינו לפי שאינו עושה אסור בשבת
כלל .ואין כאן אלא שהפליג בחול ,שמרא' כמתנ' לחלל את השבת לכתחלה ,ואין זה אסור שבות ,אלא גזרת הרואין,
ולזה התירו לדבר מצוה ,ומפני קולת האסור; שבזה הפליג ר"ת ז"ל להקל ולהתיר אפי' הולך לסחורה .ומ"ש ג"כ:
ופוסק עמו ע"מ לשבות ,נטה לפס' הרמב"ם ז"ל ,שפסק כר' .ואני לא כתבתי זה ,לפי שדעתי דהלכ' כרשב"ג ,שאמר
שאינו צריך; וכ"פ בס' או"ח ,וכן דעת הרי"ף ז"ל ,דהלכ' כרבי מחבירו ולא מאביו .וכ"ש באסור קל כזה דאית לן לפסוק
כדברי המקל .ואין ספק ,שבשבת עצמו אסור להפליג ,ואפי' לדבר מצוה ,שהרי נכנס על דעת לחלל את השבת ,אם
הישראל עושה מלאכ' בעצמו ,או נהנה במלאכ' שעשה כותי בעבורו .ומה שהתיר הרמב"ן ז"ל להפליג בספינה ,ואפילו
בשבת ,זהו בספינ' של כותי ,וכותי עושה מלאכה ,ומותר לישראל ליהנות באותה מלאכה ,כל שהמעוט הם ישראלים.
כדאמרי' בפרק כל כתבי ,במסבה שרובה כותים והדליק כותי הנר ,שמותר לישראל שבה להשתמש לאורה .ומ"מ,
בהולכים בשיירא אין להתיר ,שהרי אם ילך ברגליו ,איכא משום אסור תחומין ,ואיכא משום אסור' דרבנן .ולדעת
הרמב"ם ז"ל בג' פרסאות איכ' אסורא דאוריית' .וכן אם לך /צ"ל :ילך /על גבי בהמה ,אפי' בתוך התחום ,איכא אסורא
דרבנן ,גזרה שמא יחתוך זמורה ,לכולי עלמא .ואפי' למאן דאית ליה תחומין דרבנן ,וליכא למגזר משום תחומין ,דהויא
גזרה לגזרה ,בין ברגליו בין על גבי בהמה איכא משום תחומין ,אם ילך חוץ לתחום .דהא בפרקא בתרא דביצה )לו(:
פירשו טעם מה שאסרו לרכוב על גבי בהמה ,גזרה שמא ילך חוץ לתחום .אלא ,דלמאן דאמר תחומין דרבנן ,וקיי"ל
הכי ,פירשו ,שמא יחתוך זמורה; ואפילו לרכוב ,או לסמוך עליה או על צדה ,אסור ,אף על פי שאין בסמיכה משו' שמא
יחתוך זמורה ,חכמים גזרו בכלל שלא להשתמש בב"ח =בבעל חיים= ,ולא חלקו בין בהמה לבהמה .וכן ,שלא
להשתמש באילן כלל ,ואפי' לעלות עליו מבעוד יום כדי לישב עליו בשבת ,אסור; כמו שמבואר בפרקא בתרא דשבת,
ובפרק בתרא דערובין )ק( ,וכמו שכתב הרמב"ם ז"ל )פר' כ"א מה"ש =מהלכות שבת=( .וכיון שעל גבי בהמה איכא
אסור ,אפי' בתוך התחום ,וברגליו ליכא אסור בתוך התחום ,טוב לו שילך ברגליו בעוד שהוא בתוך בתחום ,אא"כ איכא
סכנה ,כגון שלא יוכל ללכת לרגל השיירא וישאר שם במקום סכנה .וליוצא בשיירא ,אין לאסור משום ענג שבת; שלא
אמרו זה אלא במפליג בים ,משו' דכל שלשה ימים הויא להו שנוי וסת ,מפני נענוע הספינה ,כדכתיב :יחוגו וינועו
כשכור; וכן בההיא דאין צרין ,משום פחדא דלבא; כמ"ש זה בהלכות .גם כתב הרמב"ם ז"ל בתשו' ,שאין לאסור מטעם
זה אלא בימים המלוחים ,שמעוררין הגוף ,ויקר' מהם טרוד הדעת והבלבול והקיא ,ולא בשאר נהרות .וא"כ ,אין לאסור
ליוצא בשיירא משו' עונג שבת ,כל שאין בו חלול שבת מצד אחר .ובירושלמי יש ברייתא ,שמתירין בה להפליג בד',
וכבר כ' הראב"ד ז"ל שאין לסמוך עליה ,דפליגא אגמרא דילן .וכן אין לאסור ליוצא בשיירא ולמפליג בספינה מההיא
דאין מפליגין בע"ש יותר משלש פרסאות ,דהתם הוא טעמא ,שמא לא ימצא מזונות לשבת ,אבל אלו מזונותם מוליכין
עמהם.
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שו"ת אפיקי ים חלק א' סימן ל"ה
ג( ואשר האריך כת"ה לפלפל במה שנסתפקתי לענין נדרים שחלין לבטל מצוה .איך הדין לענין
מצות פקוח נפש .דאלימא מכל מצוות שבתורה .אולי לא מרבינן מקרא דלד' דיחול הנדר לבטל
מצוה זו .ומראש כתב לסייעני מהא דתניא בתענית )דף י"ב ע"א( יחיד שקיבל עלי' תענית כל
השנה כולה ופגעה בו יו"ט הכתובים במגילת תענית אם נדרו קודם לגזירתנו תדחה גזירתנו מפני
נדרו ואם גזירתנו קדמה לנדרו ידחה נדרו מפני גזירתנו .והקשו הראשונים ז"ל הא תנן בנדרים
)ס"ו ע"א( דפותחין בשבתות ויו"ט מבואר דהנדר דוחה גם שבת ויו"ט .ותי' הר"ן שם והרא"ש
בפ"ט דנדרים )סי' ה'( בשם יש מפרשים דאע"ג דנדרים חלים על דבר מצוה מ"מ בימים אלו של
דבריהם עשו בהם חיזוק יותר משל תורה .ונראה פירושו דהכוונה שם דאם גזירתנו קודמת לנדרו
אז אין הנדר חל כלל לגבי ימים אלו .דאין לומר דהכוונה שהנדר חל רק דאלים מצוה דדבריהם
ומתירים לו לבטל נדרו .דעשאו חיזוק לדבריהם יותר משל תורה .דא"כ נמצא בכה"ג מתנים
לעקור דבר מן התורה בקום ועשה .וע"כ דהאלימו מצוותן כ"כ שלא יחול הנדר ואף שנתרבה
מלד' שנדר חל על דבר מצוה מ"מ במצוה חמורה כזו לא אתרבי ואין חל הנדר כלל ממילא ואין
כאן עקירה .ולפי"ז נראה דגם במקום פקוח נפש לא גרע עכ"פ ממצות חכמים אף שעשו חיזוק
יותר משל תורה מ"מ בודאי לא אלים יותר מצוותן ממצות פקוח נפש שהיא המצוה היותר גדולה
וכמו כן לא חל הנדר במקום פקוח נפש ולא נתרבי בכה"ג מלד':
והנה אף כי בא לסייעני בזה .מ"מ לדעתי אינו שייכות לנידון דידן .כיון דכל עיקר דאלמוה
לדבריהם הוא רק לענין זה שלא יכול הנדר לבטלן .ולא דאלמוה לדבריהם וממילא בטיל הנדר
דהוי מצוה חמורה .דלא משמע לומר כן .וגם בעיקר הסברא אני חוכך לומר ,דאף אם לא חל הנדר
מעיקרו מ"מ מקרי עקירה בקום ועשה לשל תורה .כיון דאסר עלי' בקונם .ואנן מתירין לו לאכול
ואמרינן דלא חל נדרו .וע"כ צ"ל כמ"ש הב"י באו"ח סי' תי"ח ובכסף משנה פ"ג מנדרים ה"ט
דאף דהדין דאין כח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה בקום ועשה מ"מ אין נדרים חלים על
חנוכה ופורים משום דאמרינן התם דבמגדר מילתא מצו עקרי מידי דאורייתא אפי' בקום ועשה
וכמו שהביא גם כבוד תורתו הקדושה .וא"כ שוב אין ראיה כלל לנידון דידן:
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קובץ הערות למסכת יבמות סימן כ"ג
א( באשה המסתכנת בעיבורה ,אם מותר לה להפסיד הזרע לאחר תשמיש .הנה לאחר שכבר שימשה
ועכשיו היא בסכנה ,לכאורה פשוט שמותרת וחייבת להציל עצמה מסכנה ,אפילו אם שימשה באיסור.
ואין כאן ספק אלא אם מותר לה בתחלה התשמיש ,שתצטרך אח"כ לדחות איסור מפני פיקו"נ.
וצריך לברר אם הדבר הזה ,להביא את עצמו לידי דחיית איסור ,הוא אסור מדאורייתא .והדין מפורש
בשו"ע או"ח )ריש סימן רמ"ח( גבי הא דמפליגין בספינה קודם השבת ,אף שיודע שיצטרך אח"כ לחלל
שבת ,ומוכח שם להדיא ,דהא דאין מפליגין אינו אסור אלא מדרבנן ,ומשו"ה לדבר מצוה מותר אפילו
בע"ש .ומקור ד"ז בבעה"מ ספ"ק דשבת ]ז' ע"א מדפי הרי"ף[ .ומש"כ הרז"ה פ' ר"א דמילה ]נ"ג ע"א
מדפי הרי"ף[ דאי אישתפוך חמימי קודם המילה תדחה המילה ,על כרחך צ"ל דאינו אלא מדרבנן ,כמו
בהפלגת ספינה ,דאל"כ דבריו סותרין זא"ז ,וצ"ל דגם בספינה ,בשבת עצמו אסור להפליג אפילו לדבר
מצוה.
וכיון דאינו אלא איסורא דרבנן ,נראה פשוט דנדחה מפני שגדול השלום ,ומה"ט הו"א דטהרת מצורע
דוחה לעשה דשילוח הקן ]חולין קמ"א ע"א[ .ואפשר דאפילו היה איסור דאורייתא ,ראוי לדחות מה"ט,
כמו מחיקת השם ,וזה צ"ע .ומצינו ]שבת כ"ג ע"ב[ דנר ביתו מפני שלום בית ,עדיף מנר חנוכה ,אף
דפירסומי ניסא חמירא מכל המצות ,דצריך למכור כסותו:
ב( אבל באמת צריך להבין ,דהרי אפשר לקיים שניהם אסור מדאורייתא בדחיה ,ולמה יהא מותר
מדאורייתא להכניס עצמו בדחיה .על כן נראה יותר ,דטעם המתירין מדאורייתא להפליג בספינה או
בשיירא ,משום שסוברין כדעת הר"מ מרוטנבורג )רא"ש שלהי יומא ]פ"ח סי' י"ד[( דשבת הותרה אצל
פיקו"נ ,ומה"ט כתבו תוס' )יבמות י"ד ]ע"א ד"ה במקומו[( דבמקומו של רבי אליעזר ,במתכוון היו
מביאין עצמם לידי דחיה .אבל להסוברין דשבת דחויה ולא הותרה ,י"ל דלהכניס עצמו לדחיה אסור
מדאורייתא ,וא"כ בשאר איסורין ,דנראה מדברי הר"מ שם דאינו אלא בתורת דחיה ,כגון הכא בהשחתת
זרע ,אסור מדאורייתא להכניס עצמו לדחיה.
אלא דלפי"ז תיקשי מה דשרי לר' מאיר לשמש במוך בשלש נשים מפני הסכנה ,לא ישתמשו ולא
יסתכנו ,וכבר הקשה כן בתוס' הרא"ש:
ג( ובמג"א ס"ס רמ"ח ]ס"ק י"ד[ הביא דיש אוסרין בהפלגה בשיירא ,וכתב דמחמירין להסתכן ,אם עברו
והפליגו .ולכאורה תימה ,הא אסור להחמיר על עצמו בסכנה .וי"ל דהא דפקו"נ דוחה איסורין ,אין
הכונה דבשביל פקו"נ הותר לעבור עבירה ,אלא דבמקום פקו"נ נדחה האיסור ואין כאן עבירה ,אבל אי
משכחת שבמקום פיקו"נ יצטרך לעבור ,באופן שגם ע"י פיקו"נ לא יהא נדחה ,אסור לעבור ]ועיין
מש"כ לקמן סימן מ"ט אות ז'[ ,וכשמכניס עצמו לידי דחיית שבת ,האיסור מתלי תלי וקאי ,דאם יחלל
שבת אח"כ ,נמצא למפרע ,שעבר במה שהכניס עצמו לזה ,והאיסור הזה אין עליו דחיה ,ובכה"ג גם
בפיקו"נ אסור .ולפי זה היה נראה בשילוח הקן ,אם עבר ולקח האם ,דבידו לתקן הלאו למפרע על ידי
קיום העשה ,אפשר דאין העשה נדחית מפני פיקו"נ ,דאם ידחה העשה ,ישאר עליו איסור הלקיחה,
דבשעת לקיחה לא היה פיקו"נ ,וד"ז צ"ע:
]מהשמטות[ :עיין במחנה ישראל פרק ל"ג )אות ו'( אי מותר לעשות היום איסור קל כדי להנצל מחר
מאיסור חמור שיהיה אנוס עליו .ועיי"ש שהביא ע"ז מתוס' כתובות ג' ב' ד"ה ולדרוש ,ומר"ן נדרים י"ד
ב' ד"ה ואלא דאמר] :עד כאן מהשמטות[
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הרחבת הנושאים
אם הוא דין דאורייתא או דין דרבנן:
 קרית ספר הלכות מאכלות אסורות פרק י"ד:
"ונראה דהא דאמרינן מאכילין הקל קל תחלה לא הוי אלא מדרבנן דמדאוריתא אין לך דבר חמור שעומד
בפני פקוח נפש אלא ע"ז ג"ע ש"ד כדילפינן להו בדוכתייהו הא שאר איסורין כולהו אין עומדין בפני פקוח
נפש".
 שו"ת מנחת שלמה )חלק א סימן ז'(:
"דברי הקרית ספר הם חדוש גדול ורבים חולקים עליו ,כי מצד הסברא נראה דאם הקל והחמור הם לפנינו
למה יהא מותר להאכיל את החמור ללא שום צורך ,ועיין במשנה ברורה בבאה"ל סי' רע"ח דאם אפשר
לעשות עצה אחרת וחילל שבת חייב חטאת ,גם יתכן שהקרית ספר כתב כן רק כשנותנים להחולה עצמו
מאכלות אסורות אבל לא כשאחרים צריכים לעבור עבירה כחילול שבת וכדומה".
עיין להלן אם עבר ולקח האיסור החמור איזה איסור עובר ומשם יש ללמוד אם הוא איסור מדאורי' או
מרבנן.

אם עבר ולקח האיסור החמור איזה איסור עובר:


ביאור הלכה )סי' תרי"ח סעיף ח' ד"ה ואם אמדוהו( הביא שו"ת בנין ציון )סימן ל"ד( במי שאמדוהו
שיכול לאכול פחות מכשיעור ועבר ואכל שיעור שלם חייב כרת ]עיין לעיל בדין חצי שיעור ושיעור[.



שואל ומשיב )מהדו"ד חלק א' סימן מ"ב( שדן בדבר ]ותלה אם החולה עצמו עושה האיסור ,או אחרים
עושים איסור עבורו[.



שמירת שבת כהלכתה )פרק ל"ב הערה כ'( מהגרשז"א דאינו כן ,כיון שעשה לצורך פיקוח נפש ,עיי"ש איך
שביאר דברי הביאוה"ל.



שבט הלוי )ח"ח סימן קל"ו אות א'( מחלק אם הוא חולה שיש בו סכנה עובר גם בדיעבד ,חוץ ממי שאחזו
בולמוס דאינו עובר בדיעבד דהוא אנוס.
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אם מותר לאדם אחר לעבור איסור כדי למנוע את החולה מלעשות איסור:
 הרא"ש יומא שם בשם י"א כתב דעדיף שהחולה עצמו יעבור על נבילה מאשר שאחרים יעברו על איסור
סקילה שישחטו עבורו .ועיין בשו"ע או"ח סימן שכ"ח סעיף י"ד מג"א סק"ט ,משנ"ב ס"ק ל"ט.
 ועיין אור שמח )פי"ד מהלכות מאכלות אסורות סוף הי"ד( שכתב לחדש דכל הדין הקל הקל תחילה נאמר
רק לאחרים אבל לחולה עצמו אין דין זה כלל עיי"ש.

אם עדיף לעבור פעם אחת על איסור חמור או הרבה פעמים על איסור קל:
 הר"ן כתב דעדיף פעם אחת איסור חמור מהרבה פעמים איסור קל .ברא"ש לא נראה כן אלא כתב דהדבר
תלוי איזה איסור יותר חמור.
 פרשת דרכים )לבעל המשנה למלך( )דרוש י"ט בתחילתו( הקשה על הר"ן מסוגיין דמבואר לת"ק מאכילים
אותו טבל ולא תרומה ופרש"י דאיירי שאין מספיק בחולין וצריך לאכול גם מהתרומה דלת"ק עדיף שיאכל
טבל ולא יפריש ויאכל התרומה ,ולכאו' אם יפריש יעבור רק על התרומה ,אבל כשלא יפריש יעבור על כל
אכילתו משום טבל.

אם דין הקל הקל תחילה תלוי בהותרה ודחויה:
 הרשב"א בתשובה שם תלה דהקל הקל תחילה משום דדחויה ולא הותרה.
 וצ"ב לסוברים הותרה איך יבארו דין הקל הקל תחילה ,עיין עמק ברכה יום כיפור אות ג' שכתב לבאר
דהדין הקל הקל תחילה אינו תלוי בדחויה והותרה.
 גם ברא"ש בשם המהר"ם נראה דהטעם דעדיף לעבור על שחיטה בשבת ולא על אכילת נבילה משום
דשבת הותרה ,וכן הביא דבריו בטור או"ח שכ"ח סעי' י"ד .אמנם נראה דדעתו לחלק בין נבילה לשבת
דלגבי שבת אמרינן הותרה אבל לגבי נבילה הוי דחויה.
 קושיית הבית מאיר שכ"ח סעי' י"ד מאי שנא שחיטה בשבת דאמרינן הותרה ,מאיסור נבילה דלא אמרינן
הותרה.
 שו"ת חת"ס או"ח סי' ע"ט וכן סוף סי' פ"ה ביאר סברת המהר"ם דיש לחלק דדווקא לגבי שבת אמרינן
הותרה אבל לגבי שאר איסורים אמרינן דחויה.
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אם מותר לעשות איסור רק כדי להקל על חומרת העבירה:
 פרשת דרכים לבעל המשנה למלך )דרוש י"ט( הקשה למה בגמ' נחלקו אם עדיף איסור תרומה או איסור
טבל נימא לעשות איסור קל לבטל את האיסור ברוב דאינו אלא איסורא בעלמא או איסור דרבנן? וכתב
יסוד גדול ,דלא התירו אלא איסור שהוא לצורך החולה כגון אכילת טבל ותרומה אבל ביטול לכתחילה
אינו לצורך החולה אלא להקל על חומרת האיסור אין התר לעשותו.
 פרמ"ג )או"ח סימן שכ"ח אשל אברהם סוף סק"ט( דכל האיסור לאחרים אבל לחולה עצמו מותר לבטל
לכתחילה לצורך עצמו.

חולה שיש בו סכנה אם צריך לאכול חצי שיעור ולא שיעור:
 גמ' כריתות י"ג ע"א מעוברת שהריחה לא תאכל שיעור אלא פחות מכשיעור] .המעוברת אינה חולה ,אלא
כיון שהריחה התעורר בה צורך לאכול וכיון שיכולה להסתפק בחצי שיעור אין לתת לה שיעור[.
 נחלקו הראשונים האם גם חולה שיש בו סכנה ג"כ אמרינן ליתן לו חצי שיעור ולא שיעור ]כיון שהוא כבר
חולה שיש בו סכנה ויש כאן כבר מצב של פיקו"נ הדבר תלוי בדין הקל הקל תחילה[ .הרמב"ן בתורת
האדם שער הסכנה ד"ה עוברה שהריחה וכו' כתב דלא רק מעוברת אלא גם חולה אין ליתן לו שיעור אלא
רק חצי שיעור ]אלא א"כ הוא מוכרח לאכול שיעור דהוי פיקו"נ[ .אבל הרא"ש יומא פ"ח סימן י"ג הביא
דברי הרמב"ן וכתב "ונראה לי דבחולה אין עושין כן אלא ע"פ רופא אם אומר שיספיק לו להאכילו ממנו
מעט מעט".
 הטור תרי"ח סעיף ח' הביא דברי הרמב"ן דגם לחולה מאכילים פחות מכשיעור ,והב"ח שם סק"ח כתב
דנוהגים להקל דספק פיקו"נ לקולא ונותנים אף כשיעור לפני החולה ואומרים לו שהוא יו"כ .והביאו הט"ז
סק"ט ,והמג"א שם סק"ח ,וכ"כ המשנ"ב ס"ק כ"ד.
 חידושי מרן רי"ז הלוי על הרמב"ם הלכות שביתת עשור )פ"ב ה"ח( ד"ה והנה אאמו"ר וכו' בשם הגר"ח
דבכל גוונא מותר לאכול כשיעור והוא משום הלכה בפיקוח נפש דחולה שיש בו סכנה לעולם מאכילים
אותו כל צרכו.

32

עיונים למעשה
ענינים שדנו האחרונים הלכה למעשה מכח הסוגיא של הקל הקל תחילה והמסתעף
♦ חולה שיש בו סכנה המאושפז בבית חולים בשבת שהאוכל המוגש הוא בחשש טבל
והחולה צריך לאכלו לרפואתו :יפריש תרומות ומעשרות ואח"כ יאכלנו] .סוגיין ,ועי' ארחות
שבת פ"כ אות ל"ה[.
♦ כשנצרך לחלל שבת משום פיקו"נ ויכול לבקש לעשות ע"י קטן :יש למעט מעשיית
האיסור ולא לעשותו ע"י גדול .וה"ה יש להקפיד שלא לעשותו ע"י בנו משום שביתת בנו.
]עיין תורת היולדת פרק י"ט הערה ג' .וע"ע ארחות שבת פרק כ' אות ל"ב עוד פרטי דינים
בדבר[.
♦ חולה ביום כיפור שצריך לאכול אם צריך לערב דבר מר שיהיה רק איסור דרבנן] .עיין
כתב סופר )או"ח קי"א( ובנין ציון )סי' ל"ה( שכתבו דצריך לערב דבר מר .ועיין מנחת שלמה
)ח"ב סימן נ"ח או' כ"ו( שכתב דאי"צ לערב דבר מר[.
♦ חולה ביום כיפור הצריך לאכול אם יש ענין לחברו לאינפוזיה כדי שלא יצטרך לאכול:
]עיין תורת היולדת עמ' של"ח בשם הגרח"פ שיינברג יתכן שעדיף לחבר לאינפוזיה מאשר
להרבות באיסורי חצי שיעור .מנחת שלמה ח"ב סימן נ"ח או' כ"ו כתב שאין חיוב לחולה
שיש בו סכנה לעשות תחבולות שאינם טבעיות כדי לצום ,וכ"כ שבט הלוי חלק י' סימן
צ"א[.
♦ חולה המאושפז בבית חולים שהאוכל המוגש בו אינו כשר כגון בי"ח של נכרים ,אם
מותר לנסוע בשבת במכונית על מנת להביא לו אוכל כשר :עיין ארחות שבת ]פרק כ' אות'
ל"ד[ שכתב לתלות נידון זה במחל' הראשונים :הר"ן ,והרא"ש ומהר"ם.
♦ נצרך לצורך פיקו"נ לנסוע במכונית בשבת ,אם מותר אחרי הכניסה למכונית להסיט את
מתג הנורה כדי שכשיצא ויפתח את הדלת לא תדלק הנורה :עיין תורת היולדת )פי"ט אות
ה' ובהערה שם( דן בדברי הפרשת דרכים ,ובשם הגרי"ש אלישיב מותר ליולדת עצמה
להוציא את הנורה ,ועיין עוד ארחות שבת פרק כ' אות מ'( מש"כ בזה.
♦ חולה שצריך לאכול ביום כיפור אם צריך להקפיד לאכול חצי שיעור )באופן שאינו
מסתכן( ,או יכול לאכול לכתחילה כשיעור .שייך לסוגיא בכריתות וראה בהרחבת הדברים.
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