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 ]שעתיים[       :  לגמסכת ביצה,  יום טובהלכות
  

  יצירת אש ביום טוב
  

  רקע

אסור , משנתנו מחדשת שלמרות שמותר להבעיר אש ביום טוב. מלאכת הבערה מותרת ביום טוב

הראשונים והאחרונים מביאים הסברים . ומותר רק להבעיר אש מאש קיימת, ליצור אש חדשה

  .שונים לדין זה

  .רחיב בו את הדיוןמכיוון שלדין זה משמעות רבה למעשה נ

  

  מקורות

  "ביום טוב... 'אין מוציאין את האור וכו: "לג. א

  ה דקמוליד ריחא "ד. י כג"רש. ב

  ומגיד משנה, ד"השגת הראב, א"ד ה"שביתת יום טוב פ' ם הל"    רמב

  ז' בית מועד שער ב פרק ו סי, א"    עבודת הקדש לרשב

  אין מוציאין' ה מתני"ה ד"    רא

  ה משום דקא מוליד"יטה מקובצת ד    מיוחס לש

  ה אמר המאירי המשנה התשיעית"    מאירי ד

  א"תקב סק' ז סי"ט. ג

  ד- א' תקב סע'     ערוך השלחן סי

  ]ה אין"וביאור הלכה ד, ד, ק א"ס: בעיקר[א ומשנה ברורה ' תקב ריש סע' ע סי"שו. ד

  

  ז' סי פרק ו -  שער ב -א "ספר בית מועד להרשב

האור לא מן העצים ולא מן האבנים ולא מן העפר ולא מן המים מפני שהוא מוליד ואפשר אין מוציאין את 

  .וכל שאפשר לו מערב יום טוב ואינו אוכל נפש אסור ואפילו מכשירי אוכל נפש, לו מערב יום טוב

  

  אין מוציאין' ה מתני"ה ד"רא

' פרישנא עלה בגמ. ולא מן המיםאין מוציאין את האור לא מן העצים ולא מן האבנים ולא מן העפר ' מתני

  .משום דמוליד ביום טוב דבר שאינו בעולם וזה אסור

  

   ה משום דקא מוליד"דשיטה מקובצת מיוחס ל

ת אם כן יהא אסור להדליק אש ביום טוב בעצים או בפחמים דהא קא "וא. משום דקא מוליד ביום טוב

אבל הכא יכסה אש ויטמין מבעוד יום ולא . ל דעיקר הבערה אי אפשר לעשותה מערב יום טוב"וי. מוליד

  .יצטרך להוציא אש

  

   ה אמר המאירי המשנה התשיעית"דמאירי 

אמר המאירי המשנה התשיעית והכונה בה ככונת המשניות שלפניה ואמר שאין מוציאין את האור לא מן 

מים שביבים של העצים ולא מן האבנים ולא מן העפר הקשה והוא שעל ידי בקוע העצים הקשים יוצאים לפע

אש וכן על ידי חפירת קרקע הקשה וכן על ידי הכאת אבנים או רעפים זו בזו ולא מן המים והוא שהיו נותנין 

  מים בכלי של זכוכית לבנה ונותנו בחמה בשעה שהשמש חם מאד וכשנתחמם ביותר מביאין נעורת ומגיעין 
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מה שאינו אסור אף לצורך אוכל נפש הבת וטעם איסור כל אלו שכל המצאת דבר מלאותה בזכוכית ומשת

  .להדיא משום דקא מוליד' פי' וגדולי המחברים כתבו הטעם מפני שאפשר לו מבערב והוא תימה שהרי בגמ

  

  ק א "ז אורח חיים סימן תקב ס"ט

ט אלא "ד כתוב שלא הותר בי"ם פ"ט וברמב"הטעם משום דקא מוליד בי'  מפרש בגמ-. 'אין מוציאין כו

ל "ד שהל"הראב' ל וכ"צוי אבל להמציא אש אסור שהרי אפשר להמציא אותו מערב עכלהבעיר מאש המ

המגיד איני רואה שחפץ ' עליו ה' הטעם מפני שהוא מוליד ואין כאן הכנה והוא הטעם שמפורש בגמרא וכ

להשיג שהרי אין זה כביצה שנולדה שאסורה לפי שאין זה דבר הראוי בעצמו אלא לבשל או לאפות בו ונראה 

ל "שאם הוציא שמותר להשתמש בו ולא אסרוהו אלא מפני שלא היה לו להוליד כיון שאפשר לו מערב עכ

ם אלא להורות דאין זה אוכל נפש אלא מכשירי אוכל נפש והיה לו להוליד זה "נראה כוונתו דלא בא הרמב

ש " אוכל נפש וכמל דין"ז במוציא אש כדי לחמם בו ה"ל לפ"בערב וכל מכשירים אסורים אם אפשר בערב וק

נ "ת ה"ל דין אוכל נפש ולא מכשירין וכ"א כל דבר שנהנה מגופו כגון אש לחמם בו ה"תק' ש בסי"ן כמ"הר

ג דדומה לאוכל נפש אין היתר כי לא "ם דאע"ד כוונת הרמב"ונלע' והא אנן סתמא תנן אין מוציאין האש כו

א היה ראוי לאוכלה בלא התיקון כמו בישול אוכל נפש אלא לתקן מה שיש כבר בעולם אלא של' התור' התיר

כ "ז א"אלא דקשה ע' ואפיה אבל להמציא ולהוליד שיהיה אוכל נפש דהיינו יש מאין זה לא התירה התור

ם שהרי אפשר מבערב ובזה דוקא התירו "א בלא אש לזה תירץ הרמב"תורה אוכל נפש כיון שא' היאך התיר

פ הוא "ש שמותר להשתמש לא ירדתי לסוף דעתו דהא עכהמגיד שאם הוציא הא' ש ה"ובמ. אוכל נפש

כ הוי דינו "ט א"תק' סי' הוא ולא מכשיריו כדאי' כדדרשי' ט מן התור"מכשירי אוכל נפש ולא דוחה י

דיעבד אסור אלא לענין ' ז דבאיסור שבת אפי"ב דביצה דף י"בפ' כמעשר פירותיו בשבת במזיד או מבשל דאי

ט לשבת אלא אוכל "דיעבד ואין בין י' אסור אפי' מ דמידי דאוריי"ה ש"בד ואפת דהיא דרבנן הקילו בדיע"ע

שלא הותר כלל ' ל לאיסור שכ"ם נ"נפש ולא מכשיריו האסורים והוה ממש כמו שבת גם מדברי רמב

אין מוציאין ותרצה ' משמע דהוה כשבת כיון שלא הותר ומשמע מן התורה קאמר ואי מל. להמציא אש

ה "ט לשבת ואפ"אין אופין מי' ל אין מזה הוכחה דהרי אמרי"ש מורי חמי ז"א דיעבד כמללמוד היתר אם הו

' אסור לבשל באותו אש אלא אפי' לכתחל' ד דלא מבעי"כ נלע"ב דביצה שם עבר ואפה מאי ע"מבעיא לן בפ

  .אם עבר ובישל דהתבשיל אסור כל שהישראל הוציא אש באיסור ודינו כמבשל בשבת

  

   חיים סימן תקב ערוך השולחן אורח

אין מוציאין את האור לא מן העצים ולא מן האבנים ולא מן העפר ולא .] ג"ל[ שנו חכמים במשנה -סעיף א 

י "פ דעצים ואבנים כשמחככין הרבה זה בזה תצא מהן אור ומן העפר פירש"מן הרעפים ולא מן המים וה

ן פירש צפיעי בקר " מחפורת שלה והרקרקע קשה כשחופרים אותה מוציאה אור כעין גרגישתא שלנו ממקום

ה "ד[י "או צאן מטמינין בעפר וכשמרקיבין יוצא מהן אור ומן הרעפים היינו כשהם מלובנים ומן המים פירש

נותנים מים בכלי זכוכית לבנה ונותנו בחמה כשהשמש חם מאד והזכוכית מוציאה שלהבת ] מן המים

  .ל"ומביאין נעורת ומגיעים בזכוכית והיא בוערת עכ

ם כתב שם אין "ד אבל הרמב"ד ריש פ"כ הראב"וכ] ן"י ור"רש[ל נולד " וטעם האיסור משום דה-סעיף ב 

מוציאין את האש לא מן העצים ולא מן האבנים ולא מן המתכות כגון שחוככין אותן זו בזו או מכין אותן זו 

ק או כלי זך קשה או זכוכית בזו עד שתצא האש וכן הנפט החד ביותר שהוא כמים שמנידין אותו עד שידלי

מליאה מים שמניחין אותה כנגד עין השמש עד שיחזור נגהה לפשתן וכיוצא בו וידלק כל זה וכיוצא בו אסור 

ט אלא להבעיר מאש מצויה אבל להמציא אש אסור שהרי אפשר להמציא אותה "ט שלא הותר ביו"ביו

ט ומה ראה "י טעמא משום דקא מוליד ביושם אמרו מפורש מא' ל ומאד הדבר תמוה שהרי בגמ"מבערב עכ

ש בנולד ולמה לא "ה וכ"תצ' ש בסי"ט יותר משבת כמ"לתת טעם מלבו והרי הוא שמחמיר במוקצה ביו

  .ס"הספיק לו טעם הש

ד דוודאי גם הוא סובר הטעם משום נולד אלא דהוה קשה ליה היאך אפשר לאסור הוצאת " ונלע-סעיף ג 

כ הרי בהכרח "ט ואין בישול ואפייה בלא אור וא"התירה לאפות ולבשל ביוט שהרי כיון שהתורה "אש ביו

ט ולזה אומר שאין זה הכרח שהתירה מאש מצויה כמו מגחלת ומנר "שהתירה התורה לעשות אש ביו

ט מן "ט אסור ביו"וכיוצא בזה ולא להמציא אור חדש וזהו כמכשירי אוכל נפש מה שיכול לעשות מעיו

ט והן אמת דבהבערה אמרינן "מ מדרבנן אסור במה שאפשר מעיו"כל נפש עצמו מהתורה ואף אם זהו כאו

  ].ד"כנלע[ש שם זהו הכל מאש מצויה אבל מאש שאינו מצוי אסור משום נולד "מתוך כמ
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ל שהרי אין זה כביצה שנולדה שאסורה לפי "א לאסור משום נולד וז"דבאש א'  והמגיד משנה פי-סעיף ד 

אלא לבשל ולאפות ונראה שאם הוציא שמותר להשתמש בו ולא אסרוהו אלא שאינו דבר הראוי בעצמו 

ט משום דקא מוליד "מ' ל ולדבריו הא דקאמרה הגמ"משום שלא היה לו להוליד כיון שאפשר לו מבערב עכ

ט אלא שעיקר דבריו תמוהים "ט אין הכוונה משום איסור נולד אלא משום שלא היה לו להוליד ביו"ביו

 דכל שאינו במאכל עצמו אין בו נולד והרי איסור דשברי כלים הוא מטעם נולד וכן איסור דאיך אפשר לומר

ל דכוונתו דלאו דווקא אוכל יש בו משום "א וצ"תק' ש בסי"כמ] מ"לח[להסיק בגרעינים הוי משום נולד 

 הנאה נולד אלא כל דבר ממשיי אבל אור שאין בו ממשות כלל כמו שאין בו איסור הוצאה בשבת או איסור

משום דהוי דבר שאין בו ממש ולא שייך .] ט"ביצה ל[בהקדש מן התורה וכן הרבה דברים שאין בשלהבת 

כ איך שייך שיחול איסור "וא] שם[שיחול עליו איסור ואפילו איסור עבודת כוכבים דחמירא ליכא בשלהבת 

א נסתבך בדברי "סקז "והט[ם ובאמת סברא גדולה היא "נולד על שלהבת אלא וודאי כטעמו של הרמב

מ שהתיר בדיעבד ופסק שגם בדיעבד אסור "דכוונתם מטעם מכשירין ותמה על המ' מ ופי"ם והמ"הרמב

  ].ש בכוונתו דבריו ברורים וראוים אליו וכן ראוי להורות"ש אבל לפי מ"ע

  

  הסבר הסוגיה

ולא מן אין מוציאין את האור לא מן העצים ולא מן האבנים ולא מן העפר ולא מן הרעפים "

  .:]לג' וגמ. משנה לג["  מאי טעמא משום דקא מוליד ביום טוב...המים

  

נחלקו . שהאיסור משום מוליד' ומסבירה הגמ, המשנה אוסרת ליצור אש חדשה ביום טוב

  :ומביאים שלש דרכים להסבירו, הראשונים בהסבר האיסור

".  דבר שאינו בעולם וזה אסורמשום דמוליד ביום טוב: " מפרש]אין מוציאין' ה מתני"ד[ה "הרא. א

  .אלא יש להבעיר מאש קיימת, ולכן אסור ליצור אש חדשה, חכמים אסרו הולדת דבר חדש

 והוא ואין כאן הכנהויאמר מפני שהוא מוליד : " מפרש]א"ד ה"שביתת יום טוב פ' הל[ד "הראב. ב

ד מפני "הראבמשמע שאסור להוליד אש לדעת " אין כאן הכנה"מלשון , "הטעם שמפרש בגמרא

  .ולכן אסור להשתמש בה ביום טוב, אש שנולדה ביום טוב לא הוכנה מערב יום טוב, איסור מוקצה

אין מוציאין את האש לא מן העצים ולא מן האבנים ולא מן : " פוסק]א"ד ה"פ[ם "הרמב. ג

 אבל ,שלא הותר ביום טוב אלא להבעיר מאש מצויה,  כל זה וכיוצא בו אסור ביום טוב...המתכות

 אסור להוליד אש חדשה ביום טוב מפני ."להמציא אש אסור שהרי אפשר להמציא אותה מבערב

  . ואסור לעשות ביום טוב מלאכה שאפשר לעשותה מערב יום טוב, שאפשר להולידה בערב יום טוב

  

  :נבאר את שלש השיטות אחת לאחת

' הגמ. י במקום נוסף" וברש,במקום אחד, חוץ מסוגייתנו', האיסור להוליד דבר חדש מוזכר בגמ

רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו סחופי כסא אשיראי ביומא טבא אסור מאי : "אומרת. .]כג[בפרק שני 

 שנכנס בחרס –דקמוליד ריחא : "]ה דקמוליד ריחא"ד[י "מסביר רש". טעמא משום דקמוליד ריחא

' הגמ". אכה חדשהשלא היה בו ריח ואסור מדרבנן שהמוליד דבר חדש קרוב הוא לעושה מל

 לא את השלג ולא את ])י"רש(משברין לחתיכות דקות , מרסקין[=אין מרזקין : " שבת אומרת:]נא[במסכת 

מסביר ". הברד בשבת בשביל שיזובו מימיו אבל נותן הוא לתוך הכוס או לתוך הקערה ואינו חושש

בשבת ודמי למלאכה שבורא  משום דקא מוליד –כדי שיזובו מימיו : "]ה כדי שיזובו מימיו"ד[י "רש

י לאיסור ריסוק השלג " מעתיק את הסברו של רש]ז"ד מ"פ[עובדיה מברטנורא ' ר". המים האלו

 משום דמוליד ודמי למלאכה שבורא האש הזה –אין מוציאין את האור : "והברד כהסבר למשנתנו

  ".ביום טוב

שם הוא מוליד , מוליד דבר חדשבשלמא בסוגיית ריסוק השלג והברד ובסוגייתנו הוא , ניתן לשאול

אבל בסוגיה בפרק שני לא היתה , ובסוגייתנו מוליד אש שלא היתה בעולם, מים שלא היו בעולם

וכי תימא שהאיסור מפני ? אלא רק העברת הריח מצנצנת הבושם לתוך הבגד, הולדת דבר חדש

  .הוא מוליד אש בעצים הללו, אף בהעברת אש מאש קיימת, שהוליד ריח בבגד
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למבעיר עצים אין ענין בעצים . נראה לפרש שיש הבדל מהותי בין בגד מבושם לבין עצים דולקים

ולכן הבגד , למבשם בגד אין ענין בבושם אלא בבגד. והאש היתה קיימת בעולם, אלא רק באש

  .המבושם הוא הולדת דבר חדש שלא היה בעולם

  

ניתן לציין ביניהם את המאירי . רך זווהרבה ראשונים הולכים בד, ה"שיטה זו אינה ייחודית לרא

  . [.]ז " ופסקי ריא]?[שיטה לא נודעת למי , ]?[רבנו יונתן , ]?[

  

האש ". מפני שהוא מוליד ואין כאן הכנה"ד מפרש שהמשנה אוסרת יצירת אש חדשה "הראב

  .ואסורה ביום טוב ככל נולד המוקצה ביום טוב, היוצאת מהאבנים היא בגדר נולד

ה אסור להוליד אש אבל אם "לשיטת הרא. ה יש נפקא מינה גדולה"ד לשיטת הרא"אבבין שיטת הר

  .ד האש שנולדה מאבנים מוקצת ואסור להשתמש בה"לשיטת הראב, הולידו מותר להשתמש בה

אם אנו פוסקים כרבי יהודה שיש . ד תלויה בפסק ההלכה בדין מוקצה ביום טוב"שיטת הראב

אם אנו פוסקים כרבי שמעון שאין , לדת אש אסורה מדין נולדניתן לומר שהו, מוקצה ביום טוב

. ב[' אמנם תוס. והולדת אש אינה יכולה להיות אסורה מדין נולד, מוקצה ביום טוב אין איסור נולד

ד אף "ניתן לאמץ את שיטת הראב' לפי דברי התוס. סובר שרבי שמעון מודה בנולד גמור] ה קא"ד

  .אם פוסקים כרבי שמעון

אני רואה חפץ להשיג שהרי אין זה כביצה : "ד ואומר" מתייחס לדברי הראב]א"ד ה"פ[שנה המגיד מ

שנולדה שאסורה לפי שאין זה דבר הראוי בעצמו אלא לבשל או לאפות בו ונראה שאם הוציא 

מסביר ". שמותר להשתמש בו ולא אסרוהו אלא מפני שלא היה לו להוליד כיון שאפשר לו מבערב

". שאין זה דבר הראוי בעצמו אלא לבשל או לאפות"ייך מוקצה באש מפני המגיד משנה שלא ש

' סי[ערוך השלחן .  בדבריו בהרחבה]עיין לחם משנה[והאחרונים דנו , כוונת המגיד משנה אינה ברורה

 מבאר שלדעת המגיד משנה מוקצה שייך רק בחפצים ולא שייך באש שאינה חפץ ממשי ]ד' תקב סע

  .אלא מקור אנרגיה

שהרי לדעת , דין זה ברור".  שמותר להשתמש בו]אש[שאם הוציא "רי המגיד משנה מפורש בדב

ה "כב ד' ב עמ"מאורי אש פ[ז אויערבך "הגרש. ומדוע שתאסר בשימוש, ם האש אינה מוקצת"הרמב

שאם כוונתו היתה שמותר להשתמש באש שהוליד ביום טוב ,  מסתפק בכוונת המגיד משנה]ומיהו

". ונראה שאם עבר והוציא שהוא מותר להשתמש בו ולא אסרו אלא להוליד: "היה לו לכתוב

משמע שאפילו אחר שהוליד את האש יש " ולא אסרוהו אלא מפני שלא היה לו להוליד: "מדבריו

ד שאסור "ז שהמגיד משנה אינו מקבל את סברת הראב"מסביר הגרש. עליו איסור להשתמש באש

וכיוון , אבני האש מוקצות, וון שיש איסור להוליד אשאבל כי, להוליד אש מפני שהיא מוקצת

  .שהאבנים מוקצות גם האש היוצאת מהן מוקצת

  

. ם מפרש שאסור ליצור אש חדשה ביום טוב מפני שאפשר לעשות זאת בערב יום טוב"הרמב

אין מוציאין את האור לא מן : " מביא דין זה ומרחיב בביאורו]ז' ו סי"בית מועד שער ב פ[א "הרשב

וכל , עצים ולא מן האבנים ולא מן העפר ולא מן המים מפני שהוא מוליד ואפשר לו מערב יום טובה

יצירת אש היא מכשירי ". שאפשר לו מערב יום טוב ואינו אוכל נפש אסור ואפילו מכשירי אוכל נפש

  .ואסור לעשות ביום טוב מכשירי אוכל נפש שאפשר לעשותם מערב יום טוב, אוכל נפש

  :א שתי השלכות הלכתיות חשובות"בלדברי הרש

 המחלק בין הדלקת עצים לבישול להדלקת ]ה ומקשו"באלפס ד: יז[ן " את שיטת הר]152' עמ[למדנו . א

והדלקת עצים לחימום היא מלאכת , הדלקת עצים לבישול היא מכשירי אוכל נפש. עצים לחימום

וא ולא דמי למכשירין שאין אדם שהוא נהנה מגופו של דבר כאוכל נפש עצמו ה"אוכל נפש כיוון 

ן "א באיסור יצירת אש עם שיטת הר"אם נחבר את שיטת הרשב". נהנה מן המכשירין עצמו

  .ומותר ליצור אש לחימום ולתאורה, בהדלקת עצים לחימום נקבל שאסור ליצור אש לבישול
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 מערב יום  מפרש שמותר לעשות ביום טוב מכשירי אוכל נפש שלא עשאם]ה הלכה"ד: כח[י "רש. ב

מותר לאדם שהיה במאסר , לפי שיטה זו". לא אפשר"ואף טרדה מוגדרת כ, טוב מפני שהיה טרוד

  .]תקב' כך פוסק ברכי יוסף סי[או במדבר ולא הזדמן לו להבעיר אש בערב יום טוב להוליד אש ביום טוב 

  

לדת אש ם אוסר הו"ולדעתם הרמב, א"ם לשיטת הרשב"הרבה אחרונים מזהים בין שיטת הרמב

ם "על פי דרכנו שהרמב. ביום טוב מפני שהיא מכשירי אוכל נפש שניתן לעשותם מערב יום טוב

אלא , ם"לא ניתן להסביר כך את שיטת הרמב, פוסק כרבנן שמכשירי אוכל נפש אסורים ביום טוב

ם לשיטתו שאסור לעשות מלאכת אוכל נפש שאפשר לעשותה מערב יום "נראה להסביר שהרמב

  .ם אוסרה"ירת אש מלאכת אוכל נפש שאפשר לעשותה מערב יום טוב ולכן הרמבויצ, טוב

ושתיהן , ם אין הבדל בין יצירת אש לחימום ויצירת אש לבישול"על פי הסבר זה בשיטת הרמב

אי "ו" אפשר"ם ש"ששיטת הרמב] 152' עיין עמ, י"ד ה"פ[כמו כן הוכחנו מדין ביקוע עצים . אסורות

לפי . ואינם תלויים בסיטואציה האישית של כל אדם ואדם, אובייקטיביתמוגדרים בצורה " אפשר

הבנה זו אסור ליצור אש אפילו כשהאדם היה במדבר או בבית האסורים ולא היה יכול להכין את 

  .האש מערב יום טוב

  

ם "שהסבר הרמב, ד והמאירי"א היא שאלת הראב"ם והרשב"השאלה המתבקשת על שיטת הרמב

ניתן . המפרשת שאסור ליצור אש ביום טוב מפני שמוליד ביום טוב' ם את הגמא אינו תוא"והרשב

  :א באחת משתי דרכים"ם והרשב"לפרש שיטת הרמב

יסוד איסור יצירת אש ביום טוב מפני שהאש . 'א משלים את הסבר הגמ"ם והרשב"הסבר הרמב. א

בל קשה כיצד חכמים א, נולדה ומוקצת ביום טוב או מפני שמוליד אש קרוב לעושה מלאכה חדשה

ם "מסבירים הרמב? והרי התורה התירה בישול ולא ניתן לבשל ללא אש, יכולים לאסור יצירת אש

ואסרו אש , שחכמים צמצמו את היתר התורה לאש שאי אפשר לעשותה מערב יום טוב, א"והרשב

  .שאפשר לעשותה מערב יום טוב

ון שיש הבדל מהותי בין העברת אש כיו. א"ם והרשב"הוא התשתית להסבר הרמב' הסבר הגמ. ב

ניתן לראות אותן , שבהעברת אש אינו מוליד ביום טוב וביצור אש מוליד ביום טוב, לבין יצור אש

כיוון שהן שתי מלאכות שונות מותר לעשות ביום טוב העברת אש שאי . כשתי מלאכות שונות

  .ת מערב יום טובאפשר לעשותה מערב יום טוב ואסור לייצר אש מפני שאפשר לעשות זא

  

לשיטת . א יכול להיות הבדל מהותי"ם והרשב"ד לבין הסבר הרמב"ה והראב"בין הסבר הרא

איסור יצירת אש , ד שאסור מדין מוקצה"ולשיטת הראב, ה שיצירת אש אסורה מדין מוליד"הרא

א שהאיסור מפני שאפשר מערב יום טוב יש לדון האם "ם והרשב"לשיטת הרמב. מדרבנן בלבד

  .סור מהתורה או מדרבנןהאי

ם שהבערת אש "לדעת הרמב. א"ם לבין שיטת הרשב"בדין זה יש לכאורה הבדל בין שיטת הרמב

. האיסור להוליד אש מדרבנן בלבד, והאיסור כשאפשר מערב יום טוב מדרבנן, מלאכת אוכל נפש

, התורהוהאיסור כשאפשר מערב יום טוב מ, א שהבערת אש מכשירי אוכל נפש"אבל לשיטת הרשב

  .הולדת אש אמורה להיות אסורה מהתורה

אסור מהתורה לעשות מכשירי אוכל נפש שאפשר . א אין בסיס"להסבר זה בשיטת הרשב, אמנם

אבל . לעשותם מערב יום טוב כשעושה ביום טוב מלאכה נוספת שהיה אמור לעשותה מערב יום טוב

ה אין הבדל בין הבערת אש מאש קיימת ומהתור, בנידון דידן כיוון שמותר לו להבעיר אש ביום טוב

  .ברור שהאיסור ליצור אש חדשה מדרבנן בלבד, לבין הולדת אש חדשה

,  סובר שיש הבדל מהתורה בין הבערת אש קיימת לבין הולדת אש חדשה]א"תקב סק' סי[ז "הט

: ם"ז מבאר את שיטת הרמב"הט. א אוסרים ליצור אש חדשה מהתורה"ם והרשב"ולדעתו הרמב

ג דדומה לאוכל נפש אין היתר כי לא התירה התורה אוכל נפש אלא "ם דאע"ד כוונת הרמב"ונלע"

  לתקן מה שיש כבר בעולם אלא שלא היה ראוי לאוכלה בלא התיקון כמו בישול ואפיה אבל 
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משמע מלשונו שיש ". להמציא ולהוליד שיהיה אוכל נפש דהיינו יש מאין זה לא התירה התורה

לבין יצירת אש שממציא ומוליד , ה ובישול שמתקנות דבר שקיים בעולםחילוק בין מלאכות אפי

ולא , התורה התירה רק את המלאכות המשנות דבר הקיים בעולם. דבר שלא היה קיים בעולם

  . התירה מלאכות הממציאות דבר שאינו קיים בעולם

סוג השני אבל לא ברור מה המקור לאסור את ה, אמנם יש סברא לחלק בין שני סוגי המלאכות

  ?]ז" המרחיב בדחיית דברי הט)ה ונראה"א ד' א עמ"פ(עיין מאורי אש [מהתורה 

 את שיטת ]68' עמ[למדנו . ז מכיוון אחר" מעלה את סברת הט]8-12' מאורי אש עמ[ז אויערבך "הגרש

שלא התירה תורה אלא : " המסביר שאסור מהתורה לקצור ביום טוב]באלפס: במלחמות יג[ן "הרמב

, התורה התירה מלאכת אוכל נפש בלבד".  אוכלין שברשותו אבל לעקור דבר מגדולו לאלהכשיר

ולכן אסור לעשות מלאכה בדבר שאינו מוגדר כאוכל , ודבר שאינו ברשותו אינו מוגדר כאוכל נפש

  .לפי זה ניתן לומר שכל שכן שאסור מהתורה להוליד אש שאינה קיימת בעולם כלל. נפש

  

ם אוסר מלאכת אוכל נפש "הרמב. הראשונים ברצוני להעלות נקודה נוספתלסיום הדיון בשיטות 

, ם אוסר לקצור"לפיכך הרמב. שאפשר לעשותה מערב יום טוב כדי שלא ימנע משמחת יום טוב

אף שאין בו איסור , ם ביקוע עצים"כמו כן אוסר הרמב. לטחון ולרקד, לברור, לזרות לרוח, לדוש

מה ההבדל בין לוקח גפרור , אבל מדוע לאסור יצירת אש. מפני הטרחה הרבה שיש בו, תורה

בשניהם נעשתה , ומדליקו על ידי חיכוך בקופסת הגפרורים לבין לוקח גפרור ומדליקו מאש קיימת

  ?ובשניהם בשבת חייב חטאת, מלאכת הבערה

הוצאת אש . ם אסור להוליד אש מפני הטרחה הרבה שיש ביצירת אש"ניתן להסביר שלדעת הרמב

וחכמים אסרו לטרוח ביום טוב כשאפשר , העצים ומן האבנים ומן המתכות מצריכה טרחה רבהמן 

בזמננו מותר להדליק , לפי הבנה זו. ולהדליק אש ללא טרחה, להשאיר אש דלוקה מערב יום טוב

: 'שלדברי הגמ, החסרון המרכזי שבהסבר זה[ואין חיוב להדליק מאש קיימת , גפרור כרגיל ביום טוב

,  המתיר הדלקת גפרור ביום טוב)סב' מהודה שתיתאי סי(עיין בשואל ומשיב . אין משמעות" דקא מוליד ביום טובמשום "

  .]אבל לא זכיתי להבין את הסברו להיתר

חלילה להקל גזירה מפורשת : "ודוחהו בשתי ידים,  מביא הסבר זה.]מאורי אש ב[ז אויערבך "הגרש

 נמי שגזרו חכמים איסור להוליד ריח ביום טוב אף דגם דהא מצינו, במשנה מחמת חילוק קלוש זה

ראייתו מהולדת ריח טובה ". בזה אינו צריך למעשה רבה אלא שהוא מפזר בשמים על הבגד ותו לא

ם אינו מסביר איסור יצירת אש מפני מוליד "שהרי הרמב, ם"אבל אינה משמעותית לשיטת הרמב

ם משמיט את האיסור " שהרמב]112' עמ[ו לעיל ראינ, כמו כן. אלא מפני שאפשר בערב יום טוב

 אינו ]ג"א הי"שבת פכ' הל[ם "גם את האיסור לרסק שלג וברד בשבת הרמב. להוליד ריח ביום טוב

  .מפרש מדין מוליד מים אלא כתולדה של מפרק

  

.  לאור ההבנות השונות באיסור יצירת אש יש לדון האם מותר להדליק נורה חשמלית ביום טוב

נראה שאיסור , ה שאסור ליצור אש ביום טוב מפני שמוליד ביום טוב ודומה למלאכה"ראלשיטת ה

שהאור שנוצר מהתנגדות חוט הלהט הוא דבר חדש שלא היה בעולם , זה קיים גם בנורה חשמלית

  . כלל

 ביום טוב נראה לעניות דעתי ]חשמל[=להדליק אור העלעקטרי : "היו שניסו לדחות טענה זו ולומר

דשם אין בעצים כח עצם האש אלא , אין זה מוליד אש ביום טוב כמו בחיכוך עצי גפריתלהתיר ו

אבל בזה העלעקטרי יש כח אש ממש אלא שאינו , שיסוד האש בו מרובה ובהתחככו נולד האש

מאיר ובהפגש השני כוחות הנגדיים זה לזה החיוב והשלילה יצא האש לפועל והמה כגחלת אשר על 

דנפיחת הפה הוה גם כן כח נגדי להאש הטומן בגחלת , השלהבת דאינו נולדידי נפיחות פה יצא 

 בשם )ג"שבט תרס(ירחון בית ועד לחכמים [" שמכריחו לצאת ממקומו אל האויר וכן הוא בהעלעקטרי וכו

  מפני שכח האש , הדלקת מנורה חשמלית אינה מוליד. ])בסוף מאורי אש: מובא בהערות לדף ב(בעל ערוך השלחן 
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כשם שנשיפת גחלת מוציאה את כח , ובהדלקת הנורה מוציאים כוח זה לפועל, בחוטי החשמלטמון 

  . האש הנמצא בגחלת לפועל

אין בחוטי . והם נובעים מחוסר הבנת הנורה החשמלית, למותר לציין שדברים אלו אינם נכונים

טרונים ההתנגדות למעבר האלק. אלא הם רק מאפשרים מעבר של האלקטרונים" כח אש"החשמל 

  .ואור זה נולד ביום טוב, בחוט להט יוצרת את האור

שהשלהבת דבר חדש שנוצר ביום , ז אויערבך מעלה טענה נוספת שדין מוליד קיים רק באש"הגרש

וכיוון שהחוט , במנורה חשמלית אין שלהבת שנוצרה ביום טוב אלא רק חוט להט שהתחמם. טוב

מוכח , שכיוון שמותר להדליק אש מגחלת,  טענה זוהוא דוחה. אין כאן מוליד, היה קיים בעולם

  .ויצירת הגחלת מוגדרת כמוליד, שהגחלת מוגדרת כאש קיימת

  

נראה שאף האור הנוצר בנורה חשמלית , ד שהאש שנוצרה מאבנים מוקצת ביום טוב"לשיטת הראב

ז "הציץ אליעזר מעלה סברא דומה לסברא שהעלה הגרש. ואסור להשתמש בו ביום טוב, מוקצה

 מפרש שבאש יש שלהבת ועל ]יב' כ פרק ו סע' א סי"ח[הציץ אליעזר . ד"ומקבלה להלכה בשיטת הראב

בנורה חשמלית אין שלהבת אלא רק אור הנגרם . השלהבת ניתן לומר שהיא מוקצת מדין נולד

ולכן , והאור דבר שאין בו ממש, חוט הלהט היה קיים קודם. כתוצאה מההתנגדות של חוט הלהט

  .ו דין נולדאין ב

  

א ניתן לומר שהאיסור ליצור אש חדשה ביום טוב הוא מפני שאפשר "ם והרשב"לשיטת הרמב

כגון שהיה טרוד ולא , וכשאי אפשר ליצור את האש מערב יום טוב, ליצור את האש בערב יום טוב

  .הדליק את הנורות מערב יום טוב מותר להדליק ביום טוב

בפרט שניתן , יש הגיון רב בהיתר זה, ום מכשירי אוכל נפשא שיצירת אש אסורה מש"לשיטת הרשב

ומותר להדליק אור אפילו , אלא אוכל נפש עצמו, להוסיף שהדלקת אור אינה מכשירי אוכל נפש

, שמכשירי אוכל נפש אסורים ביום טוב, ם"לשיטת הרמב. כשהיה אפשר להדליק בערב יום טוב

ערב יום טוב אסור להדליק נורה חשמלית וחכמים אסרו מלאכת אוכל נפש שאפשר לעשותה מ

אי "ו" אפשר"ם ש"מפני ששיטת הרמב, אף כשאי אפשר היה להדליקה בערב יום טוב, ביום טוב

, אלא נקבע בצורה אחידה על ידי חכמים, אינו נקבע לפי המצב האישי של כל אחד ואחד" אפשר

  .וחכמים קבעו שאסור להוליד אש חדשה ביום טוב

מותר להדליק , שאיסור יצירת אש הוא רק מפני הטרחה שבדבר, ם"ת הרמבלהבנה בשיט, אכן

  .אבל קשה לסמוך על סברא זו ללא ביסוסה, נורה חשמלית מפני שאין בהדלקתה טרחה

  

, המאירי, ה"לדעת הרא. העולה מכל זה שלרוב הראשונים אסור להדליק נורה חשמלית ביום טוב

הסוברים שיש איסור מדרבנן להוליד ביום טוב יש , ז"יאשיטה לא נודעת למי ופסקי ר, רבנו יונתן

, ד שאש חדשה מוגדרת כנולד והיא מוקצת"כמו כן לשיטת הראב. איסור מוליד גם בנורה חשמלית

הראשון היחידי שמשמע משיטתו שמותר להדליק נורה . איסור נולד יש גם בנורה חשמלית

 מכשירי אוכל נפש שניתן לעשותה מערב הסובר שיצירת אש היא, א"חשמלית ביום טוב הוא הרשב

ואם , לשיטתו מותר להדליק נורה חשמלית כשלא היה יכול להדליקה בערב יום טוב. יום טוב

אם מפרשים . מותר להדליק אף כשהיה יכול להדליק בערב יום טוב, תאורה מוגדרת כאוכל נפש

. ם"אף לשיטת הרמבניתן להתיר הדלקת אש , ם אוסר יצירת אש מפני הטרחה שבדבר"שהרמב

ז "וכך פוסק גם הגרש, א כנגד רוב מנין ורוב בנין של הראשונים"למעשה קשה להתיר כשיטת הרשב

  .אויערבך

הוא .  חולק על כל האמור לעיל והוא מתיר הדלקת נורה חשמלית ביום טוב]כ' א סי"ח[הציץ אליעזר 

שם [והוא ,  נפש מותרים ביום טובם פוסק כרבי יהודה שמכשירי אוכל" סובר שהרמב]יא' ב סע"שם פ[

ם מתיר להדליק נורה חשמלית "לפיכך לדעתו הרמב.  סובר שתאורה מוגדרת כאוכל נפש]יד' ג סע"פ

  מפני שנראה , למעשה הוא כותב שיש לחוש להחמיר. אף כשהיה אפשר להדליק מערב יום טוב
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בנן כשאפשר מערב יום ויש פוסקים הסוברים שגם באוכל נפש עצמו אסור מדר, כמוליד דבר חדש

  . מותר, אבל כשלא היה יכול להדליק מערב יום טוב, טוב

שהאור שבנורה חשמלית אינו , ד הוא סובר שמותר להדליק נורה חשמלית ביום טוב"בשיטת הראב

  .מוקצה מפני שאין בנורה חשמלית שלהבת ואין באור ממש

נורה חשמלית היתה אמורה להיות שהדלקת , ]יד' ו סע"שם פ[ה סובר הציץ אליעזר "בשיטת הרא

אלא רק סוגר מעגל המאפשר זרימת אלקטרונים , אבל מפני שאינו מדליקה בידים, אסורה

 חולק עליו בדין זה וסובר )מאורי אש פרק ג(ז "הגרש[וגרם מוליד מותר , סגירה זו מוגדרת כגרמא, בחוטים

  .]שסגירת מעגל חשמלי אינה גרם הדלקה אלא הדלקה בידים

  

  ום סיכ

  :נחלקו הראשונים מדוע אסור ליצור אש חדשה ביום טוב

  .שהוא דומה למלאכה, משום איסור דרבנן של מוליד: ה"רא

  .שאש חדשה אסורה מדין נולד, משום מוקצה: ד"ראב

  .וכיוון שאפשר לעשותה מערב יום טוב אסור ביום טוב, יצירת אש היא מכשירי אוכל נפש: א"רשב

  .שאסורה כשאפשר לעשותה בערב יום טוב, אכת אוכל נפשיצירת אש היא מל: ם"רמב

  

  הלכה

 פוסק שאם הוליד אש אסור ]א"סק[ז "הט.  פוסק שאסור להוליד אש ביום טוב]א' תקב סע' סי[ע "השו

ז " חולק על הט]ד"סק[המשנה ברורה . ואסור לאכול את התבשילים שבושלו באש זו, להשתמש בה

  .ובומתיר להשתמש באש שהודלקה ביום ט

  .והציץ אליעזר מתיר, ז אויערבך אוסר להדליק נורה חשמלית ביום טוב"הגרש
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