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  כיבוי וגרם כיבוי
  מידת המלאכה ושיעור הגרמא

  היתר גרמא נזכר בגמרא רק במלאכת כיבוי

כ לא נמצא דין "'כיבוי' שבגמרא לא אמרו אלא גרם 'כיבוי' שרי, וכא) כאשר שנו בגמרא דגרמא בשבת מותר, שנו זאת לגבי 

ד דוקא גבי "זה על שאר מלאכות עד שאנו מוצאים בשלטי הגבורים שהסתפק בגרמא בשאר מלאכות שבת האם זה מותר א

  1דליקה הקילו רבנן.

כות, וכשם שדבר תורה אין אמנם כיון שהכרעת גדולי האחרונים מוזכרת הרבה שהיתר זה הוא היתר מוחלט בכל המלא

  ל אין הבדל והיתר כל מלאכות שווה להיתר גרם כיבוי."חילוק בין כיבוי לשאר מלאכות כך גם בדיני ההיתר לפי מידת חז

מעתה כל אחד תמה מדוע באמת לא דיברו אלא על גרם כיבוי ולא הזכירו באחת דין כללי לכל המלאכות. והדרך הפשוטה 

בוי יש חידוש יותר גדול, וזה מה שבאו ללמדנו. אך זה גופא נעלם מה תוספת חידוש יש בהיתר גרם לבאר היא שבהיתר גרם כי

  כיבוי יותר משאר מלאכות.

  נתינת מים בצד טלית 'לעכב דליקה' נקרא גרם 'כיבוי'

של טלית  ב) את דברי רבי יהודה על נתינת מים בצד אחד"כ ע"דבר נוסף שיש לנו לעיין בו הוא מה שהגדירו בגמרא (ק

הבוערת בצידה השני 'גרם כבוי', וגמרא משווה את ההיתר בזה להיתר המשנה על נתינת כדי מים העומדים להתבקע 'ולכבות' 

  את האש.

והיא תימה מדוע היתר זה דומה לכדי מים שיכבו את האש, שאם נתבונן במעשה זה נחליט כי דעת אדם רואה מעשה זה 

כ תוס' ישנים בסוף תוס' "ל גדי על גבי שידה שהוא מעכב מהדליקה שלא תדליק (וכמשכמניעת הדלקה ודוגמת פורס עור ש

ד "י (של"כ בב"ה מפני), שגם כאן הנותן מים על החלק השני של הטלית הוא רק מונע מהדליקה מלתפוס, וכמש"ב ד"ז ע"מ

הרי אינו עושה מעשה בגוף הדליקה ושרי דלא הוי אלא גרם כיבוי ש -פ שנותן משקין על הטלית מתכוין לכבות "ואע"ג) "כ

י שהתייחס לזה כפעולה ", [אמנם דוק מינה שגם הב"אלא לכשיגיע האש למקום המים 'לא יוכלו לשלוט שם' ויכבה מאליו

  המונעת מהאש לשלוט הוא עצמו קרא לזה 'גרם כיבוי'].

  נידון הראשונים שהעמדת מחיצת שלג נקראת 'כיבוי'

רא 'גרם כיבוי' ואנו תמהים שאינו נקרא אפילו גרם כיבוי, כך יש לנו לתמוה על עוד מקרים ב) כשם שאנו מוצאים דבר הנק

הנקראים 'כיבוי' ואילו כל אדם אינו רואה בהם אלא 'גרם כיבוי', עד כי הוא נראה שנקודת הדעת שלנו בהגדרת הכיבוי נחית 

אנו קוראים אותו גרמא והנקרא בגמרא גרמא אין אנו  חד דרגה מנקודת דעת הגמרא מה נקרא כיבוי, ולכך הנקרא בגמרא כיבוי

  רואים בזה אפילו גרמא.

ה מפני) דלדעת הבבלי המעמיד מחיצה של שלג יותר חמור מהמעמיד כדי מים, "ב ד"ז ע"בראשונה הוא מה שאמרו תוס' (מ

דכל איסור מעשה זה אינו איסור ה ונראה) "ח א' ד"א (ל"ע ככיבוי גם אליבא דרבנן. [אמנם פשיטא ליה להחזו"והוא אסור לכו

  מ לאו 'כוחו' הוא, אלא איסורו דרבנן]."תורה, דמ

                         
א גרם 'כיבוי' הותר במקום ז הסתפק האם דוק"ל שהותרה במקום פסידא, דע"ג הוא רק על גזירת חז"אמנם יש מפרשים שכל נידון הש 1

  פסידא אבל בשאר מלאכות גזרו על הגרמא גם במקום פסידא.
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וכל אחד מבין שמשפט זה צריך תוספת ביאור, שגם אם ננקוט שסוף שלג זה 'לכבות' את האש על ידי נפילתו על האש 

גרמא, ומדוע זה נידון כמעשה כיבוי מ כלפי מי שמניח את אותו קיר קרח מרחוק אין זו אלא "הבוערת כאשר הוא ימס למים, מ

החסר 'כוחו' של אדם, ואינו נידון כגרמא בעלמא. [ויהיה מי שיוסיף פלא כיצד מים על הטלית התירו רבנן, ושלג העתיד  -

  לימס אסרו].

  דברי הראשונים על המסתפק מן השמן

ב) שהנותן "ב ה"ם (פי"ה. ודעת הרמבודוגמת זאת יש לעיין בסוגיית המסתפק מן השמן שבנר דנחלקו בה הראשונים הרב

  שמן לתוך נר הדולק חייב משום מבעיר, והמסתפק מן השמן שבנר 'חייב' משום מכבה.

פ ששמן זה עתה אינו "ב) הוסיף חיוב אפילו על המסתפק מהשמן שבביצה המטפטפת לתוך הנר, דאע"ט ע"י (שבת כ"וברש

שהתייחד להדלקה וניתן בצרה שהוא ידלק ממילא, המסתפק ממנו 'חייב' מ כיון "חלק מהנר והביצה אינה מחוברת לנר, מ

  ע]."משום מכבה. [וכן פסק בשו

א) דטעמא שהמסתפק מן הנר אסור זה מפני שהוא ממהר כיבויו, ואף רבנן דרבי "ב ע"ש (ביצה כ"וכזאת היא גם שיטת הרא

דאינו נוגע בדבר הדולק אלא עושה דבר חוצה לו הגורם  יוסי מודו בהאי גרם כיבוי דחייב, דעד כאן לא פליגי התם אלא משום

את הכיבוי כשתגיע שם הדליקה, אבל הכא השמן והפתילה שתיהן גורמים את הדליקה, והממעט מאחד מהן וממהר את הכיבוי 

  חייב.

ר הוא והנה בחלק שאמרו שהמוסיף חייב משום מבעיר היה מקום לפרש שהסיבה היא 'בילה בלח', דמיד דניתן השמן בנ

ש נראה שבא להפקיע מפירוש זה, שהוסיף בדבריו שטעם "ז כמבעיר שמן בידים. אך בדברי הרא"מתערב בשמן הבוער, וה

דאילו לא היה מוסיף היה כבה כשהיה כלה שמן ראשון, ומה שהוא דולק  -החיוב במוסיף שמן הוא מפני שמאריך בהבערתו 

ש שעוון "נמי ממהר הכיבוי על ידי שנסתפק מן הנר הוי כאילו כבה. הדגיש הראכאילו הדליקו. וכן לענין כיבוי  -מכאן ואילך 

הכיבוי אינו מחמת הבערה המתחדשת לאלתר, אלא מחמת שינוי בערת זמן העתיד, שעל אף שאינו נידון אלא על ההבערה 

  מ עוון מלאכה דאורייתא בידו."דלאחר זמן, מ

ר שרושם דבריו מורה שיש בזה מלאכה דבר תורה, תימה רבתי מה בין ש, דאח"וכבר האריכו גדולי האחרונים בדברי הרא

  2זה לכל גרמא המותרת דבר תורה במלאכות שבת.

  גדר היצירה שבהבערה ובכיבוי

ג) המתבונן בכל האמור יבחין כי חשכת המים הסובבת אותנו מתחילה מעמימות סוד היצירה דמלאכת מבעיר ומלאכת 

הותה אינם ברורים ממילא אין אנו יודעים מה נקרא 'גרם כיבוי', דכיון שאין אנו יודעים מכבה, דמאחר שתחומי המלאכה ומ

מה הם תחומי עצמו של מעשה לכך אין אנו יודעים מה נדון כגרמא שיצאה מתחומי העשיה ומה נדון כגרמא שהיא עדיין בתוך 

  י מלאכת מבעיר ומכבה.תחומי עצמה של עשיה. על כן להבין בסוגיא שומא עלינו למשמש ולעיין בגדר

ידועה מחלוקת האחרונים בהכרעת החקירה מה מהות המלאכה שבמבעיר, האם זה 'כילוי' או 'יצירת פחם' או 'יצירת אש 

ט במלאכת מכבה האם המלאכה היא 'ביטול הכילוי והצלת הדבר מכליון' או שהמלאכה היא הגמר "ז שו"ובערה'. ועד

או שזה עצם 'ביטול אש ובערה'. עוד הוסיפו לדון האם הוא דבר המוכרח שהכיבוי יהיה 'המעמיד את הפחם' שעל ידי הכיבוי, 

                         
ש מדא' קאמר, ואפילו חותך נר של שעוה בשעה שהוא דולק. וזה תימה דזה "ש פי' דהרא"ביש"ש) "ה רא"ח ו' ד"א (ל"ונעתיק מלשון חזו 2

ט ב' כתב הואיל והקצה שמן זה "י שבת כ"ג דרש"כ לעיל, ואע"') וכמשנגד משנה שפורסין עור של גדי על השדה (בדפוס שלנו כתוב 'השידה
  כ בשדה שאחז בה האור לא שייך זה, נראה דלא שייך חילוק זה אלא בשבות דרבנן אבל בשורש המלאכה אין לחלק מפני מחשבתו. "להדלקה, וא
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ד יתכן שהגדרת היצירה שבהבערה תבא מפן אחד והגדרת היצירה שבמכבה תבא מפן אחר שאינו היפוכו של "היפך הבערה, א

  מבעיר.

ב משבת "ח) וצפנת פענח (פי"בני נזר (רלה אך) א"ב ד"א ע"א ב') ומגן אבות (ל"ה קו"ז (תצ"ובדברים אלו השתדלו הגר

א) ועוד אחרונים. אמנם כיון שאנו "א, וסוף ר"ט, קל"ה, וורשא סוף קכ"ב ל"ת דווינסק ח"ה הך, שו"ד 60ב, תרומות עמ' "ה

עומדים בסוגיית גרמא ולא בסוגיית מבעיר ומכבה, לכך נרחיב רק כפי ההכרח, ולא נשתדל אלא כמידת מיצוי השיטה הצריכה 

  נו לביאור הענין דגרם כיבוי.ל

ב') ...וכן המדליק את הנר או את העצים בין להתחמם בין להאיר הרי זה חייב. המחמם  -א "ב משבת ה"ם (פי"כתב הרמב

וחייב... המכבה גחלת של מתכת פטור, ואם נתכוין לצרף חייב... והוא  - את הברזל כדי לצרפו במים הרי זה תולדת מבעיר 

  תולדת מכבה.

פ שגם "וכאשר נבא לבחון את גחלת המתכת בצדדי החקירה הנזכרים נמצא כי אין בה אלא את מציאות האש והבערה, דאע

המתכת תתכלה ממעט מעט בריבוי האש כמו שרואים בטסי המתכת המכסים את האש בשבת שנעשים בהם נקבים ברבות 

בשר, ואם אנו מוצאים חיוב מבעיר על גחלת של מתכת מ אכילתם אכילה מועטת שאינה ניכרת בעיני "השנים במקום האש, מ

  מ שהחפצא של המלאכה זה מציאות יצירת אש ובערה."ש

ה "ט ד"א שיצירת מציאות של אש לחוד ללא 'אכילה' אינה מלאכה, דכתב (נ' סק"אמנם לאידך גיסא רואים סברת חזו

אחר זה בתמידות (קצר חשמלי), מכל מקום אין זה ולענין) שכל שאינו עושה גחלת, אף שניצוצי אור ניתזים מן החוט זה 

ב. ואם כאשר אנו לומדים מגחלת של מתכת אנו רואים "מבעיר דבר תורה ואינו אלא שבות שאין מוצאין אור מן האבנים וכיו

  כי עצמה של מלאכה זה יצירת אש, הרי גם ניצוצות הללו הם חפצא של אש ומדוע לא יתחייב על יצירת ניצוצות אלו.

אן אתה למד שהגדרת היצירה היא ליצור 'אכילת אש', שהפיכת החפץ לדבר שאש אוכלתו זה עצמה של מלאכה, שבזה מכ

מ נעשה הוא "כ במתכות, דמ"וזה גם במקום שהאש אוכלתו והוא איננו עוכל למראה עין כמש -משתנה תואר החפץ ועניינו 

להיפך להפריד ולהפריש את החפץ מהכח אוכל שהוא נתון  לאש אוכלתו. וכשם שזו מלאכת מבעיר כך המלאכה שבכיבוי זה

  בתוכו.

  ביאור דברי הראשונים בחיוב המסתפק מן השמן

ד) ואחר שאנו זוכים לבינת עיקר המלאכה נחזור למשפטי הגרמא ונפתח ונבין בשיטת הראשונים שחייבו על הנותן שמן 

הדלקה כחפצא אחת שיש בה אכילה, שכל חפצא אחת והמסתפק מן השמן, דפירוש הוא שהדין רואה את השמן המקובץ ל

שהתחילה להאכל וסופה לגמור הדעת מגדירה זאת באחת כאחת שהחפצא האחת הנתונה לפנינו נאכלת (וכלשון בני אדם 

  'הגפרור בוער' על אף שרק חלקו בוער).

עיר, שהוא הפך דבר ומעתה נמצא שכל המוסיף ומרחיב את החפצא הדולק הוא עושה בדבר את עצמה של מלאכת מב

המובדל מאש אוכלה לדבר התפוס באש אוכלה. וכן להיפך המפריש ומבדיל בין החפץ ובין הכוח האוכל עושה בזאת את 

  עצמה של מלאכת כיבוי.

  ביאור דין נתינת מים על גבי טלית

בחציה של טלית  אלא שמעתה נהפכה הקערה ותעמוד הקושיא לשיטתם מאידך גיסא. דעד כאן הקשינו מדוע נתינת מים

בוערת נקרא גרם כיבוי אחר שאינו אלא מפריע לדלקה להתחדש במקום זה, ומעתה למחודש בדעת הראשונים המחייבים על 

והמסתפק מפריש את נטילתו ומבדילה  -המסתפק מהשמן משום שהדין דן את כל הבוער במקצת כחפץ העומד באכילת אש 

טלית בוערת צריך להיות מכבה ממש שהרי הוא מבטל את אחיזת אכילת האש כ המטיל מים בחלק השני של "מאכילת אש, א
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  ממקום זה שבטלית, וצריך לבאר מדוע זה 'גרם כיבוי' ואינו כיבוי גמור.

) שכמה מחלקות יש לנו לראות, ונפרש דמחד יש -א ("כ חזו"אך לקושטא המתבונן יראה בה חילוק דרגה נכון וברור. וכמש

ור של גדי, שהוא כביכול חונק את האש העתידה לבא, והוא מכסה מעל הדבר האמור לדלוק. והמידה לנו את המכסה שידה בע

של המסתפק מן השמן הוא 'ניתוק' של הנאכל מהאוכל, וזה יכול להיות עצמה של מלאכה. והמידה האמצעית זה הנותן מים 

א הניח בה חומר המונע מהדליקה מלאכול את בצד שני של טלית, שהוא אמנם עשה בגוף הטלית, אך לא שינה את עצמה, אל

מה שכבר היה תפוס באכילתה, דבר זה הוא גרמא, שהחלק של השינוי מנתון באכילה למובדל מאכילה נעשה בגרמא של נתינת 

  כוח מניעת אחיזת אכילה בעיקר החפצא.

  ל"ביאור דיני הסוגיא הנ

ס על מכבה, זה בא לרבותא דאפילו "י גרמא הוזכרו בשה) מעתה נראה כיצד התיישב כל מה שתמהנו. א. הסיבה שפטור

מ מותר לעשות מעשה המכבה עכשיו את "פ שמלאכת הבָערה הבִעירה כביכול את כל החפצא מ"בזה יש פטור גרמא, דאע

הבערה הדמיונית הקיימת, דכיון שבעולם העשיה החיכוך בין האש האוכלת בפועל ובין המים המתנגדים לה בפועל יתחדש 

  ל שגם זה נקרא גרמא."לשלות גרמא ולא כבידיים, לכך רבותא קמבהשת

ב. וברור מאוד מדוע נתינת מים בצד שני של טלית נקרא 'גרם כיבוי' ולא 'מניעת התחדשות דליקה', דכיון שהטלית מוגדרת 

ל]. אמנם "בידים כנ מ עדיין זה גרמא ולא כיבוי"ככולה בוערת, המים הניתנים עליה הם כמתחככים עם האש לאלתר, [אלא דמ

הנותן מים על טלית נוספת העומדת בצד דלקה זה לא יוגדר 'גרם כיבוי' אלא 'מניעת דליקה' לחוד, דדבר הנפרד מהדבר הדולק 

ט "י בשבת כ"ל מרש"כ יחדהו לכך. (שביחדוהו לכך גם דבר הנפרד נעשה חלק מהדלקה וכנ"אלא א -אינו נידון חלק מהדלקה 

  ה).ב לגבי השמן שבביצ"ע

ג. ונבין יפה את האיסור בנתינת שלג לעומת היתר כדי מים, ואף את חומרת נתינת השלג יותר מנתינת מים על עצמה של 

טלית, שהנותן שלג על מקום שהדין חושבו בוער, הוא נותן דבר שכוחו וסופו 'לכבות' את הבערה, והוא נותנו להדיא על 

נו נתון זאת להדיא, וכן הנותן מים על הטלית אינו נותן דבר שסופו 'לכבות' כ הנותן כדי מים אי"המקום המוגדר בוער. משא

אלא דבר שצורתו בסופו תהיה מניעת דלקה, ורק הדין רואה אותו כמכבה את הדלקה הדמיונית הנמצאת במקום, וע"כ אינו 

  דומה.

  ד."ד. ודין החיוב על המסתפק מן השמן ברור מעיקר היסוד וכמו שכתבנו בתחילת סק


