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לא תבערו אש  לא תבערו אש  לא תבערו אש  לא תבערו אש  
 

הפסוקים הראשונים בפרשתנו עוסקים בשמירת שבת (לה א-ג), ופסוק ג מונה את אחד 
מאיסוריה: "לא תבערו אש בכל ֹמשֹבתיכם ביום השבת". מהותה של מלאכה זו נדונה בהרחבה 
ע"י הפוסקים. במהותה הגשמית היא נראית כמצווה שבין אדם למקום, אולם חז"ל ראו בה גם 
מהות רוחנית של מצווה בין אדם לחברו. באמצעות איחוד הגשמיות והרוחניות, מקבלת השבת 
צביון של קדושה עילאית המאחדת את בורא העולם עם יצוריו, ומשרה על האדם והעולם חיי 

אהבה, אחווה, שלום וֵרעּו ת שבעקבותיהם יבוא תיקון המידות של האדם.  
שמירת השבת נותנת לאדם כלים להתנהגות חברתית חיובית, שתביא גאולה לאדם ולעולם. 

מהותה של מלאכה ההבערה מוסברת ומבוארת היטב ע"י הרב יעקב קנייבסקי,1 כדלהלן: 
במלאכת ההבערה יש לעיין מהו עיקר המלאכה; דהא האש האחוז בחפצא קעביד שני 
דברים: שהוא מאיר ומחמם סביבו, והוא שורף ומכלה את החפצא שהוא אחוז. ויש 
לומר, שעיקר המלאכה הוא מפאת ששורף ומכלה את הדבר. ויש לומר, שעיקר 
המלאכה הוא מפאת מציאות האש. שאפילו לכשיצויר שאינו נשרף כלום, חייב משום 
מבעיר, ונפקא מינה כשעושה גחלת של מתכות שיש בו אש ולהב אבל אין הברזל נחסר 

ונשרף כלום, אם חייב בזה בשבת. 
במעשה ההבערה יוצרת האש שני דברים: א. מאירה ומחממת את סביבתה.  ב. שורפת ומכלה 
את חומר הבעירה שהיא אוחזת בו. לפיכך יש לשאול, מהו עיקר מלאכת ההבערה? לכך יש שתי 
אפשרויות: א. התוצאה - שעיקר המלאכה היא בכך שהאש שורפת ומכלה את הדבר. ב. 
התהליך שהוא מעשה ההבערה - מציאות האש היא עיקר המלאכה, גם אם האש לא תשרוף 

כלום. 
הרמב"ם פסק להלכה,2 ש"המחמם את הברזל כדי לצרפו במים הרי זה תולדת מבעיר וחייב". 

ואילו הראב"ד שם משיג על הרמב"ם וטוען שמחמם המתכות עובר על מלאכת בישול. 
הרב קנייבסקי מבאר את מחלוקת הראשונים שלפנינו, כדלהלן: לדעת הרמב"ם "יש ענין מכבה 
ומבעיר גם בגוונא (=באופן) שאין החפצא (שהאש אחוז בו) נשרפת וכלה". ואילו לדעת 
הראב"ד: "עיקר מלאכת הבערה הוא מה שהאש הולך ושורף ומכלה את מה שהוא אחוז בו". 
כלומר, מפסיקת הרמב"ם משמע, שמלאכת ההבערה אסורה גם כאשר האש אינה שורפת ומכלה 
דבר. לפיכך, המחמם את הברזל כדי לצרפו במים חייב משום תולדת מבעיר. ואילו לראב"ד, 
הטוען שמחמם מתכות חייב משום מבשל, משמע שעיקר מלאכת ההבערה נקבע ע"פ התוצאה - 
עד כמה שהאש הולכת, שורפת ומכלה את מה שהיא אוחזת בו.3 הרב קנייבסקי מוסיף ואומר, 
שלכאורה אפשר היה ליישב את החקירה דנן ולהביא סימוכין לאפשרות השניה שמעשה 
ההבערה הוא עיקר המלאכה גם כאשר אין האש שורפת כלום, ממה שמצאנו אצל משה רבינו 

                                                           
1  בספרו ברכת פרץברכת פרץברכת פרץברכת פרץ לפרשתנו, בני-ברק תשל"ט, עמ' לח. 

2  זמנים, הלכות שבת יב, א (מהדורת הרב יוסף קאפח), ירושלים תשמ"ו, עמ' רנ. 

3  לביאור מעמיק, נרחב, מקיף וממצה של מחלוקת הראב"ד והרמב"ם בראי הראשונים, ראו בהערה ד במהדורת  

    קאפח  (לעיל, הערה 2), עמ' רנ-רנד. 
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בראותו את מלאך ה' בלבת אש מתוך הסנה, כפי שנאמר: "וירא והנה הסנה ֹּב ֵער" (שמ' ג ב). אך 
לדעתו אין להביא מכאן ראיה כי מלאכת שבת היא דין עצמאי-ייחודי הנלמד מהמשכן, ששם 

ההבערות היו שורפות. 
זאת ועוד, יש מחלוקת תנאים מהדור הרביעי, כמובא במסכת שבת ( ע, ע"א), האם הבערת אש 
בשבת היא רק איסור לא תעשה, ואינה ככל המלאכות בשבת שחייבים עליהן סקילה או כרת, כי 
איננה אב מלאכה כשיטת ר' יוֵסי, או שהבערה בשבת היא אב מלאכה ודינה ככל המלאכות 
בשבת, ותכליתה לחלק בין המלאכות השונות ולהדגיש את החיוב שבכל אחת מהן, כשיטת רבי 

נתן.4 
נמצאנו למדים מבחינה הלכתית, שהפרשנים והפוסקים חלוקים בעיקר מעשה הבערת האש 
ובמהות המלאכה עצמה, האם היא מלאכה או לאו – 'לא תעשה', גם אם לכל הדעות, מהווה 

ההבערה איסור מוחלט. 
לאחר בירור מהותה של מלאכת ההבערה הגשמית, אפשר לדון באבחנת חז"ל את מלאכת 

ההבערה הרוחנית - במידת הכעס. היטיב לבאר זאת השל"ה הקדוש:5 
'לא תבערו אש בכל ֹמשֹבתיכם ביום השבת' – רומז לאש המחלוקת ואש הכעס, שצריך 
האדם ליזהר שלא להבעיר אורו עולמית, ומכל שכן ביום השבת קודש, שאין בוער בו 
אש של גיהנום. והכועס בשבת או עושה מחלוקת חס ושלום, גורם להיות חמת הגיהנום 

בוער בו, בר מינן (=רחמנא ליצלן). 
לאדם הממוצע קשה מאד לשלוט בהתפרצות רגשית בדמות הכעס. כמו האש הנאחזת בחפץ, 
ושורפת ומכלה אותו, כך גם הכעס עלול להמשיך ולבעור ולהביא ח"ו לתוצאות שליליות הרות 
אסון ולעיתים אף בלתי הפיכות. כבר אמר קהלת (ז ט) בגנות הכעס: "כעס בחיק כסילים ינוח". 
דהיינו, מאחר שלכעס אין כל תכלית רציונאלית טובה, שהרי אין הכעס פותר את הבעיה 
הנתונה, הוא מיוחס לכסיל. בגנות הכעס נאמר רבות בספרות התלמודית,6 ובהן ש'כל הכועס אין 
שכינה שורה עליו',7 וכן שבניגוד לקב"ה שאף בשעת כעס הוא מתרצה, האדם כשהוא כועס 

אינו מתרצה.8 
כבר אמר שלמה המלך: "מענה רך ישיב ֵחָמה" (משלי טו א). דהיינו, אם משיבים ברכּו ת, 
בעדינות ובאדיבות לאדם כועס, ישוב אפו, ובעקבות כך ישתפר מצב רוחו, כי רק בדברי נועם 
ניתן להגיע להישגים, כדברי קהלת: "דברי חכמים בנחתבנחתבנחתבנחת נשמעים" ( ט יז) -מתוך שלווה, שקט 
ומתינות. דברים אלה הם יסודות ערכיים לחיים ע"פ התורה, ולא בכדי הם מהווים את עמוד 

התווך באגרת הרמב"ן לבנו:9 
 

שמע בני מוסר אביך ואל תֹטש תורת אמך" (מש' א ח). תתנהג תמיד ְלַדֵּבר כל דבריך 
בנחת לכל אדם ובכל עת, ובזה ִּת נצל מן הכעס שהיא ִמדה רעה להחטיא בני אדם. ולכן 
אמרו חכמים ז"ל (נדרים כב, ע"א) : "כל הכועס כל מיני גיהנם שולטים בו שנאמר: 

                                                           
 

4  רש"י על אתר מציין את המחלוקת מבלי לבארה, כאשר הרמב"ן והחזקוני על אתר לפסוקנו (חומש תורת תורת תורת תורת 

חיים, חיים, חיים, חיים, בעריכת: הרב מרדכי ליב קצנלבוגן, ירושלים תשמ"ט, עמ' רלח-רלט), מפתחים את הנושא בהרחבה 
רעיונית-מדרשית בעקבות מכילתא דר' ישמעאל על אתר, ויקהל פרשה א (מהדורת: חיים שאול    האראוויטץ 
וישראל אברהם רבין), עמ' 348-346. ראו על כך בהרחבה, אצל הרב מנחם מנדל כשר, תורהתורהתורהתורה    שֵלמה,שֵלמה,שֵלמה,שֵלמה, כרכים 
כא-כד, כי תשא פקודי-תרגומי התורה, הוצאה חדשה בתוספת תיקונים והשלמות, ירושלים תשנ"ב, כרך כג, 

סימנים כא-לה, עמ' 14-7. 
5   ר' ישעיה הלוי הורוויץ, בעל שני לוחות הבריתשני לוחות הבריתשני לוחות הבריתשני לוחות הברית, המאה הט"ז-י"ז, בספרו מוסרי השל"ה, לפסוקנו, עמ'  מוסרי השל"ה, לפסוקנו, עמ'  מוסרי השל"ה, לפסוקנו, עמ'  מוסרי השל"ה, לפסוקנו, עמ'  

    סב    סב    סב    סב----סג. סג. סג. סג. 
6   ראו בהרחבה, הרב משה דוד גרוס, אוצר האגדהאוצר האגדהאוצר האגדהאוצר האגדה, כרך שני, ירושלים תשמ"ו, עמ' תקנה-תקנח. 

7   ראו נדרים דף כב, ע"ב. 

8  מדרש תהלים שוחר-טוב ב, יז (מהדורת שלמה באבער), עמ' 35-32. 

9  אגרת מוסר חינוכית על מידות, דרך-ארץ ויראת שמים שלפי המסורת שבידינו, שלח הרמב"ם במאה הי"ג 

לבנו נחמן בקטלוניה שבספרד. על מגמתה של האגרת, שתי נוסחאותיה, מקום וזמן חיבורה, ראו הרב חיים 
דוב שעוועל, כתבי כתבי כתבי כתבי רבינו משה בןרבינו משה בןרבינו משה בןרבינו משה בן נחמןנחמןנחמןנחמן, , , ,  ירושלים תשל"ג, עמ' שעב-שעג. האגרת עצמה בתוספת מראי                      

מקומות וביאורים, שם עמ' שעד-שעז. הרב שעוועל מציין בעמ' שעג: "מגמתה של האגרת – להטעים מעלת 
הענוה בתור יסוד לחיי אדם כולו לשומרו מן החטא ולהיות שמח בחלקו, כדי לזכות להשראת רוח השכינה 

וזיו כבודה בחיים". 
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'והסר כעס מִלבך והעבר רעה מבשרך' (קה' יא י), ואין רעה אלה גיהנם שנאמר: 'וגם 
רשע ליום רעה' (מש' טז ד). וכאשר תנצל מן הכעס, תעלה על לבך ִמדת הענוה שהיא 

ִמדה טובה מכל הִמדות טובות שנאמר: 'ֵעֶקב ענוה יראת ה'' (מש' כב ד). 
 

על האדם אם כן, להתרחק מן הכעס שהוא אש המחלוקת ה"שורפת" כל חלקה טובה של 
אופטימיות עתידית. כן הדבר לגבי כל יום, אך במיוחד בשבת קודש, כאשר הנשמה היתירה 

נמצאת. מי יתן ודרכי הנהגה גשמיים ורוחניים אלו יהיו נר לרגלינו. 
ד"ר אברהם גוטליב 
המרכז ללימודי יסוד ביהדות 


