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 חיים תנחום כהןהרב 
  ש וקסנר"חבר הכולל העליון ע

  ביסוד דין כתותי מיכתת שיעוריה

  בהגדרת כתותי מיכתת
' ואי.  אתרוג של אשרה ושל עיר הנדחת פסול, :)לד(תנן בסוכה 

בדוכתי ' וכן אי.  ט כיון דלשרפה קאי כתותי מיכתת שיעוריה"מ, .)לה(עלה 

, גבי סנדל של חליצה וגבי לולב) :לא(ובסוכה :) קג(וכגון ביבמות , טובא

ב פסולין למצותם ולדינם "דשל עיר הנדחת ושל תקרובת עבודה זרה וכיו

וכתבו כמה ראשונים דזהו כלל גם בשאר .  משום דכתותי מיכתת שיעורייהו

' כן כתבו התוס.  [דכמיכתתי דמו, וכגון כלאי הכרם, דברים הטעונים שריפה

ד "ובהשגות הראב) ה והנכון"ריש ד(שמה א "ובריטב) ה לפי"ד. לה(בסוכה 

ובריש ) ד"ר בסוה"בדפה. טו(ן לעיל במלחמות "כ הרמב"וכ, )ר"בדפה. יז(

ה "ה ואם תאמר וד"ד, על ענין גזול בשני(ד "לולב להראב' השגותיו על הל

ה המצויין להלן "ד בראבי"הו(ה והרוקח "וכן הסכימו הראבי).  א"וי

  ).] בסמוך

) ה חליצתה כשרה"ד: וכגון ביבמות קג(מות י בכמה מקו"רש' ובי

דכל :) קב(שמעון במנחות ' דהוא משום שיטת ר, ש"בהך דינא דכתותמ

העיר ) נ"ה ושל עיה"ד: סוכה כט(ובערוך לנר .  העומד לשרוף כשרוף דמי

ה בשלמא "ה של אשרה וד"ד: כט(א נמי פירש כן להדיא בסוכה "דהריטב

  . ואליביה נאמר, שמעון' ר' הוא שיש "דכתותמ, )ה והנכון"ד. לה, יבש

י "אולם נראה דרבים מן הראשונים חולקים על דעתם של רש

חייא בר אשי ' איתמר ר, :)פ(בעירובין ' הנה אי.  ש"א בגדר כתותמ"והריטב

' ובתוס.  אבל קורה לא כתותי מיכתת שיעוריה', וכו, אמר עושין לחי אשירה

, טפחים'  לחי בעי שיעור גובה יג דגם"דאע, רבינו אברהם' בי) ה אבל"ד(

דשאני לחי דכשר אי נעשה מגל , ש כמו בקורה"מ לא אמרינן ביה כתותמ"מ

ש שייך רק להלכות "דדין כתותמ', כלו.  ז"של כתיתים המפורדים זמ' גבוה י
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ויוצא דזהו גדר דינא .  דבעו חדא חפץ מחובר הצריך איזה שיעור מסויים

פרר ונהפך מגוף שלם לגל של כתיתים ליה כאילו נת' דחשבי, ש"דכתותמ

ובסוף הדיבור .  [שנפסדה צורת החפץ לגמרי אך החומר שלו קיים, דקים

חצרות ' ש בסולם המצרף ב"כתותמ' דלא אמרי, :)עח(דלעיל ' הביאו מגמ

היינו רק ' דהא דסולם בעי רוחב ד, י בזה"הר' ובי.  'ג דבעי רוחב ד"ואע, יחד

' ש אלא היכא דבעי"כתותמ' ולא אמרי, עלות בוא ל"כדי שבמציאות יוכלו בנ

' ד דברי ר"והביאור בזה הוא לכאורה ע.  שיעור של חשיבות כמו בקורה

ולא , י דין"ש אלא אשיעור עפ"ולכן לא יתכן לומר כתותמ, ל"אברהם הנ

) ז"שבת פי' הל(ח "הגר' בחי' ועי.]  רק ראויות לאיזו מציאות' היכא דבעי

' ש היינו רק דחשבי"דכתותמ, ד שמה"ם והראב"מבשהבין כן נמי בדעת הר

ונראה .   אבל לא דנחסר כלום מן החומר, ליה כאילו נעשה גל של פירורין

, נ"גבי כיסוי הדם בעפר עיה:) פט(פ כיסוי הדם "ס' דבאמת כן מבואר בגמ

הכי , ומשני, ז"ש וכמו גבי שופר ולולב של ע"ד לפסול משום כתותמ"דקס

, לכיסוי] טפי[הכא כל מה דמכתת מעלי ', וכו,עינן השתא התם שיעורא ב

לפירורים ' ש היינו רק דנהפך מגוש א"דכתותמ, ל"והיינו לכאורה כנ.  כ"ע

אבל לא , .)]פח(וכמשנה , כיון דדק טפי[ולכן שפיר הוי עדיף לכיסוי , דקים

שכתב ) א"ד ביאורים סק"קכ' סי(שוב מצאתי בתורת גיטין .  דנחסר החומר

וגם הביא , ש היינו דהוי כאילו הוא כתות ומפורר"דכתותמ,  להדיאהגדרה זו

ה בחולין "א דקדמו הראבי"מ רוזנצוייג שליט"והעירני הגר.  ל"חולין הנ' מגמ

, ל"וז, בין בהגדרה ובין בהוכחה) ה והא דקשיא למר"מ ד"אלף וק' סי(

דאין לפרש מוכתת דלהוי כמאן דליתא אלא כשבור ', מצטרף לכביצה וכו

  .ל"עכ, בשילהי כיסוי הדם כמה דמיכתת מעלי טפי' ג אמרי"ובכה', וכו, מיד

ל דטעמא "וס, ל"א הנ"י וריטב"והני ראשונים ודאי פליגי ארש

דאי הוי כשרוף גם , ש אינו משום כל העומד לשרוף כשרוף דמי"דכתותמ

ה "ד: כה(סוטה ' וכן חילקו להדיא בתוס.  החומר היה נפסד ולא רק הצורה

ש אינו מדין כל "דכתותמ, )ה שלחו מתם"ר ד"בדפה. גיטין י(ן "ברו) לאו

ל "ש ול"ג דפליגי אר"ש אע"שמעון אית להו כתותמ' ולכן רבנן דר, העומד

  . כל העומד
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ל ודאי ניחא אליבא דהני ראשונים "פ כיסוי הדם הנ"ס' ואיברא דגמ

ך גוף א].  ה"ן וראבי"ר, ד"ם וראב"רמב, בעירובין ובסוטה' הלא המה תוס[

, א"י והריטב"רש' וכשי, ש אינו מפאת כל העומד"דאי כתותמ, ב"שיטתם צ

סוטה ' והן אמת שכתבו בתוס.  מכח איזה ביאור אחרינא נימא באמת דמיכתת

ן בארוכה קצת במלחמות "כ הרמב"וכ, ש הוא משום איסור ההנאה"דכתותמ

ש "מ צריך להסביר היכי תלוי דינא דכתותמ"אלא דמ, ל"ובהשגותיו הנ

הלא , שיהא טעון שריפה' ז אמאי אכתי בעי"דלפי, ע"ועוד צ.  באיסור ההנאה

דנפסדה ונחסרה , גם צריך להבין מנא לן הך פשרה.  מ"הוא אסור בהנאה מ

  .רוב הראשונים' ב טובא בשי"ונמצא דצ.  מ חומרו קיים"צורת החפץ ומ

יסודות בתורת איסורי ' י ב"ונראה לבאר וליישב שיטה זו עפ

בפלוגתת ' והב, ביסוד החילוק שבין תרי גווני איסורי ההנאה' הא, אהההנ

  .הראשונים בבעלות באיסורי הנאה

  נ הנשרפין והנקברין"איסוה
, דאיכא תרי גווני איסורי הנאה:) לג(הנה תנן בשילהי תמורה 

איסורי הנאה הנשרפין ].  כגון בשר בחלב[ונקברין ] כגון כלאי הכרם[נשרפין 

ואילו שאר איסורי הנאה אינם טעונים אלא קבורה מדרבנן , פהכתיב בהו שרי

לאחר שנשרפו ונעשו [התם דנשרפין אפרן מותר ' ואי.  מחמת חשש תקלה

ש "ועיי.  דלא פקע איסורם אף אי שרף אותם, ואילו נקברין אפרן אסור, ]אפר

דטעמא דנשרפין אפרן מותר הוא משום דנעשית ) ה הנשרפין"ד(' בתוס

ואילו .  ו גבי קדשים דמשעה שנעשית מצותן יצאו מידי מעילהוכמ, מצותן

ולכן שפיר , נקברין לית להו מצות שריפה ולא שייכא בהו נעשית מצותו

והנה גבי .  'ד התוס"עכת.  נשארים באיסורם גם לאחר שנשרפו ונעשו אפר

ושפיר הוו כתשמישי , כל טעם איסורם הוא מפני שעומדים למצוה, קדשים

ע היאך דימו לזה את "וצ.  בהו קדושה לאחר שעבר זמן מצותםמצוה דלית 

הלא עיקר איסורם ודאי אינו משום דקיימי , איסור ההנאה של הנשרפין

).]  א"י כ"ב רס"ח(ומצאתי שכן תמה בקובץ שיעורים .  [למצות שריפה

דאם אמנם מצות שריפה איננה טעם איסור ', והנראה לומר בכוונת התוס
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דינים נפרדים אלא הם קשורים ' ר וחובת השריפה אינם במ האיסו"מ, ההנאה

, והיינו.  דאיסור ההנאה של הנשרפין מביא לידי איבוד לבסוף, בהדדי הכי

ואילו עצם האיסור .  דהנה האיסור של הנקברין הוא איסור בעלמא גרידא

דלא רק דהתורה , דהאיסור הוא חלק ממהלך נרחב וכולל, דנשרפין חמיר טפי

כ דלבסוף צריך "אלא דהתורה ריחקה להך חפץ כ, אה ובתשמישיןאסרתו בהנ

כ בנקברין דטעונים קבורה רק מדרבנן ומשום חשש "משא.  שיכלה לגמרי

  .ואיסורם אינו חלק ממהלך ומסילה העולה עד לאיבוד, תקלה

דעצם האיסור של הנשרפין מביא גם לידי כליון , והיוצא מזה

ונמצא דעצם איסור ההנאה שלהם , ]ת"שנוכמ, ולכן הוא דאפרן מותר[ואיבוד 

  .חמור מאיסור ההנאה של הנקברין

  בעלות באיסורי הנאה
וכגון לגבי דין [נחלקו הראשונים בענין בעלות אאיסורי הנאה 

י "דרש, )ב"ו סק"ת' סי(ח "קצוה' עי].  ב דינים אחרים"וכיו, מינים' שלכם בד

ה של "ריש ד: לד(כה א בסו"והריטב) א"ובמק, ה אינו מוקדש"ד. ק מה"ב(

ל דאיסורי הנאה הוו שלו אלא דאינם "ס) ה והנכון"סוד. ע לה"וע, ערלה

ן "הוסיף דזוהי נמי דעת הר) ו"ג סק"רכ' סי(ד "יד שאול על יו' ובס, ברשותו

ש "עיי.  אולם רוב הראשונים פליגי עלייהו).  ה ואני מסתפק"ד. פה(בנדרים 

ה הא "שם ד(א בנדרים "והרשב) ל"א הנ"הובא בריטב(ד "ביד שאול דהראב

וכן הביא , ל דאיסורי הנאה אינם שלו"ס) ה בחייו"ד. ולעיל מז, ר משלם"דא

.  'מכמה בעלי התוס) 'ריש מאמר א(ש "ת הריב"ס שו"בקונטרס הנדפס בסו

' הו(ה "ודעת הרא, )ה אלא כך"ד: ד(ן להדיא בפסחים "ה דעת הרמב"וכ

דאין בעלות כלל אאיסורי , )ערלהה המקדש ב"סוד: א קידושין נו"בריטב

, א מובנת היטב מפאת תורת דיני ממונות"י והריטב"והרי שיטת רש.  הנאה

ל דכיון דנאסרו הימנו כל תשמישי החפץ שוב אין החפץ בהישג של "די

ודמי שפיר לחפץ הגזול דהוי שלו ואינו ברשותו של , הבעלים למעשה

דאיך ואמאי פקעה בעלותו , ג"אך דעת רוב הראשונים לכאורה צב.  הבעלים

  . מכל וכל
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ל דאיסורי הנאה מופקעים הם "דדעה זו ס, ל סברא"ונראה דצ

שהופקעו מן החפצים הללו איזו תכונות יסודיות של , במקצת מן הטבע הרגיל

, מן התכונות שנחסרו מדבר הנאסר היא היתר השתמשותו' ואמנם א.  חפצים

והיא מה שחפצים רגילים , יתכ הועדרה ממנו עוד תכונה יסוד"אבל כמו

  .ואילו הך חפץ הנאסר לא שייך ביה מושג הבעלות, ניתנים לבעלות

.   שוב מצאתי דבסברא כזו כבר נחלקו המרחשת ושערי יושר

שדן בארוכה בענין הבעלות באיסורי ) 'א' א סי"ח(ת מרחשת "הצצתי בשו

) שוםה מ"ד' אות ו' ענף א(אשר ביאר שמה , ואפס קצהו ראיתי, הנאה

דכיון דנאסרו כל , דהשיטה דאיסורי הנאה אינם שלו היא מדין זוטו של ים

והופקעה בעלותו , תשמישיו שוב הוי למעשה בגדר אבודה ממנו ומכל אדם

והרי ביאורו של המרחשת הוא מכח לתא .   לגמרי מכח דינא דזוטו של ים

אולם בשערי .   איסורי הנאה' ולא מפאת שום דין המיוחד להל, דדיני ממונות

דייק והוכיח מדברי ) ה וביסוד"כ ובד"ה וע"ובעיקר בד, ט"א ספ"ש(יושר 

ז מכח "דהא דליכא בעלות אאיסורי הנאה אי.) נדרים פה(ל "א הנ"הרשב

, ותורף ראייתו.  ידיעת והנהגת הבעלים למעשה ולא שום לתא דדיני ממונות

, לים למפרעא דשאלה על האיסור מהניא גם לשווייה בע"ל לרשב"מהא דס

ולמעשה היה אבוד ממנו , ג דלמעשה כבר נהג בו אז כדבר האסור"דאע

ומצד דיני ממונות ודאי לא נעקרו דעתו , באותה שעה כאילו שטפו נהר

  .]י דלדעתו זוהי ראיה שאין עליה תשובה"ש בשער"ועיי.  [והנהגתו למפרע

רוב הראשונים דאיסורי הנאה אינם ' י אחרת בשי"השער' ולכן בי

ז מכח דעת הבעלים להפקיר ולא מפאת שום הלכה בדיני "ל דאי"דצ, שלו

דמה , זהו דין מחודש באיסורי הנאה, אלא.  וכמו שהוכיח לעיל, ממונות

באמת קאמר , שהגידה וצוותה התורה על דבר מסויים שהוא אסור בהנאה

וטבעו לקוי במקצת והוי , רחמנא ביסוד דחפץ זה הוא חפץ גרוע וזר ומרוחק

מהנפקותות בחלות שם הזו היא דלפיכך נאסר ' ואמנם א.  פרא בעלמאכע

וכגון דהופקע , מ אחריני"נ דאיכא בזה גם נפק"אבל איה, תשמישו של החפץ

כ על איזה "דהיכא דאיכא גזיה, ת לעיל"והיינו כמשנ.  החפץ ממושג הבעלות
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לקוי יסודו וטיבו של גוף הדין הזה הוא דהדבר הזה , חפץ שהוא אסור בהנאה

ואמנם דין זה נאמר בתורה רק .  ומופקע במקצת מן הטבע של חפצים רגילים

וכגון , מ אחרים"אבל שפיר יתכנו נפק, מ שלו"מן הנפק' בנוסח של הזכרת א

  . הפקעת תכונת הבעלות מחפץ זה

דאיסורי , )שם. מז(א בעצמו  בנדרים "ונראה דזהו שכתב הרשב

א "וכך הבין הרשב.  [י דין"מא עפהנאה אינם שלו משום דחשיבי עפרא בעל

והיינו .]  דלשון זה קאי אהא דאינו שלו, דעפרא בעלמא.) פה(לקמן ' הגמ' בל

דגוף שם החפצא כחפץ מופקע ומרוחק הוא דגורם שאין , לכאורה כסברתנו

כ "וזש, )ת"וכמשנ, וכמו ששם זה הוא שגורם דהחפץ אסור בהנאה(בו בעלות 

  .דהוי עפרא בעלמא

) ה בביטול"ד: פסחים ד(י "דהנה ידועה שיטת רש, יףויש להוס[

אלא דמקיים מצות , ל דאינו הפקרה"דס, והגאונים  בהגדרת ביטול חמץ

והרי מושג זה קרוב לדידן .  ז דמחשיב את חמצו כעפרא בעלמא"תשביתו עי

ה אלא כך אני "ד(ן שמה "והרמב.  עפרא בעלמא' דתרוייהו נוסחו בל, בשמא

ומה , הא דביטול הוא שוויי כעפרא[ענינים ' דהני בכתב בהדיא ) אומר

קשורים ] שנתבאר דליכא בעלות באיסורי הנאה משום דהופקעו והוו כעפרא

ש דענין ביטול כעפרא הוא דמסכים דעתו לדעת המקום "עיי.  ז ביסוד"זב

י הא דעצמיות החפץ "ז מדין הפקרה אלא ע"ושאי, דאיסורי הנאה אינם שלו

, ן"ד הרמב"עכת.  ז מענין דיני ממונות" ושלכן אי,אינה חשובה אצלו

  .]ת למעלה בהא דאיסורי הנאה אינם שלו"מדבריו כמשנ' ולכאורה חזי

  ביאור חדש בכתותי מיכתת
דחפץ שיש בו איסור , ל עוד"י האמור י"עפ.  השתא נשוב לדידן

דחומר איסורו הוא סימן , הנאה חמור הלא הוא מופקע ומקולקל ולקוי טפי

כ שפיר יתכן דהופקעה הימנו עוד תכונה "וא.  דל ליקויו והפקעתועל גו

' כ בתוס"דהוא דין באיסורי הנאה וכמש, ש"ונראה דזהו ענין כתותמ.  יסודית

ובפרט בנשרפין דאיסורם חמיר טפי וכמו שהוכחנו , ל"ן הנ"סוטה וברמב
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הופקעה מהנשרפין , כיון דאיסור הנאתם חמור יותר.  בתמורה' לעיל מתוס

והיא כל ענין צירוף וחיבור כל החומר שבגוש מסויים , עוד תכונה אחרת

וכיון .  'להיות לחפץ וחתיכה א) 'החומר שבצדו הצפוני ושבצדו הדרומי וכו(

הנוהג ' דגבי איסורי הנאה החמורים לא שייך כל המושג דגוף וחתיכה א

 לפי ש"ממילא הוא דחשיב חומר בלי צורה וכהגדרת כתותמ, בחפצים רגילים

דאיסורי הנאה הנשרפין הוו כמפוררים ומפורדים וכגל של [רוב הראשונים 

  ].כתיתים דקים

', א.  י החשבון הזה יתיישב ויבואר כל מה שהקשינו למעלה"ועפ

דהוא מדין הליקוי והפקעת , ש"השתא מובן ביאור עצם הענין דכתותמ

ענין י ב"וכמו שביאר השער, התכונות של חפצים שאסרם התורה בהנאה

ז דנפסדה צורתם ואילו חומרם "ש עפי"וא.  הפקעת בעלות מאיסורי הנאה

דהופקעה תכונת חיבור החפץ אך ודאי , ז פשרה אלא שורת הדין"אי.  קיים

ש אינו משום כל "ל דכתותמ"ג דהני ראשונים ס"אע', ב.  לאו כשרוף דמי

ור דחמיר איסורייהו מאיס, מ שפיר נוהג רק בנשרפין"מ, העומד לשרוף

והא דהחפץ נשרף , ש הוא דין באיסור הנאה חמור"והיינו דכתותמ.  הנקברין

ושוב מורה שיעור תוקף איסורו על מדת ליקויו (הוא סימן לחומר איסורו 

, ש"ל דהא דנשרף הוא סיבת כתותמ"א ס"י והריטב"ואילו רש).   [והפקעתו

  .]דהוי כשרוף משום דעומד לשרוף

כתותי , ל"וז, ל"בסוטה הנ'  התוס'ונראה דביאור זה מדוייק בל

משום דאיסור הנאה הוא ולא הוי אלא כעפרא דארעא ' מיכתת שיעוריה וכו

דהניסוח הזה של הכח , והלא דבר הוא.  כ"ע, בעלמא וליכא שיעורא

ל "ן בפסחים הנ"א בנדרים והרמב"ש שוה לניסוחם של הרשב"דכתותמ

כ שפיר יתכן "וא.  אדהוא משום דאיסורי הנאה הוו כעפר, בהעדר בעלות

וכמו שנתבאר דתרוייהו הוו הפקעת תכונה גבי איסורי הנאה מפני , דהיינו הך

סוכה ' והנה יש מקשין סתירה בין תוס.  דהוו עפרא בעלמא, ליקוי טבעם

ש נוהג רק בדברים הטעונים "דבסוכה הניחו דכתותמ, סוטה' ותוס.) לה(

ו דאינו תלוי בעומד לשרוף ואילו בסוטה הרי כתב, לעיל' שריפה וכמו שהו
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, מ"ולפי האמור לק.   ומשמע דגם נקברין בכלל, אלא במה שאסור בהנאה

דהא דטעון שריפה , ש נאמר רק בנשרפין"דכתותמ' ל לתוס"דגם בסוטה ס

  .ת"וכמשנ, מגלה על חומר איסורו

ל בכלל יסודו "דל, א אזדו לשיטתייהו"י והריטב"אולי דרש, ומאידך

ר הנאה אינו גילוי על הפקעת טבעו ותכונותיו של החפץ ואיסו, י"של השער

ל דאיסורי הנאה "ולכן שפיר ס.  אלא איסור שלא ליהנות כפשוטו, במקצת

ש אינו דין מסויים שנתחדש גבי "וגם הוצרכו להסביר דכתותמ, הוו שלו

כ דכל העומד לשרוף כשרוף "שמעון בכהת' אלא דהוא שיטת ר, איסורי הנאה

  .דמי

  ]'מ א"נפק[ויה בדבר  שריפה התל
: קג(יבמות ' ונראה דביסוד הזה נחלקו הראשונים פעמיים גם בתוס

  ).ה סנדל"ד

ז של נכרי כל זמן "ש בע"כתותמ' ת אי אמרי"י ור"דנחלקו רש, חדא

ז של נכרי וקודם "דמיירי בע' בקונט' פי', ל התוס"וז.  שעדיין לא נתבטלה

.  כ"ע, פ שלא נתבטל עדיין" אעביטול דכיון דראוי לבטל לא מכתת שיעוריה

ונראה דנקודת .  ש קודם ביטולה"בה כתותמ' ל דאמרי"ת וס"ובהמשך פליג ר

ש היינו כל "אי כתותמ, ש"ל בהגדרת כתותמ"המחלוקת היא הפלוגתא הנ

או דאין השריפה אלא סימן , ש"העומד לשרוף והשריפה היא סיבת כתותמ

ת "ר.  ש"כתותמ'  הוא דאמריה"בעלמא דאיכא כאן איסור הנאה חמור ומשו

דהפקעת חיבור ) בעירובין ובסוטה' וביניהם בעלי התוס(ל כרוב הראשונים "ס

ז הוא איסור חמור כיון דבעצם "והרי איסור הע, החפץ קשורה לאיסור ההנאה

י "ת בהא דאפשר לסלק האיסור ע"ולא איכפת ליה לר.  הוי מן הנשרפין

א סימן לחומר " דהרי אין השריפה כ,ביטול ואינו עתיד לישרף בפועל ממש

והחפץ עומד באיסור , ז זו בעיא שריפה בעצם"ולזה סגי במאי דע, האיסור

ש הוא מדין כל "י אזיל לשיטתו דכתותמ"ואילו רש.  החמור הזה טרם ביטולו

, י שיהא עומד לשריפה בפועל ממש"כ שפיר בעי רש"וא, העומד לשרוף
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י להדיא "כ רש"כ, ובאמת.  ומד לכךז של נכרי דלמעשה אינו ע"לאפוקי ע

לאו לשריפה , ל"ש וז"בטעמא דלית בה כתותמ) ה חליצתה כשרה"ד(הכא 

  .קיימי דאית להו תקנתא בביטול

דעבודה , י"אית ליה כדעת רש) ר"בדפה. סוכה יז(וגם בעל המאור 

ואיהו נמי אזיל .  קודם ביטול' זרה דאית לה ביטול לא מיכתת שיעורה אפי

דכמאן , ל"ש וז"ש מה שכתב איהו בגדר כתותמ"דיעויי, כ"יה כמובזה לשיטת

  . א"י והריטב"והיינו כדעת רש, מ"ל בעה"עכ, דליתא כל עיקר דמי

  ]'מ ב"נפק[קבורה דאורייתא  
ל "ס' הדעה הב.  ז של ישראל"שמה לגבי ע' עוד נחלקו בעלי התוס

' אך הדעה הא.  צ שריפה אלא גניזה בלבד"ש נוהג בה הואיל וא"דאין כתותמ

ותמהו .  כ"ע, כיון דטעונה גניזה אין כתותי שיעור גדול מזה, ל"פליגא וז

ואמאי נימא , דהלא אינה טעונה שריפה אלא קבורה, האחרונים על הדעה הזו

, אית לה שיטה מחודשת' ל דהדעה הא"דצ, ונדחקו לפרש.  ש"בה כתותמ

ל "הנ.) לה(כה בסו' כ התוס"ודלא כמש, ש נוהג אפילו בנקברין"דכתותמ

ה "ד: קג(נ הכא "כ בערול"כ.  [ש נוהג רק בדבר שחייבין לשורפו"דכתותמ

וכן הוא כבר בקרני ראם , )כ"ח סק"שאילתא פ(ובהעמק שאלה ) אין כתותי

ס סוטה "נמי במנחה חריבה עמ' וכך הו).  'אות ב(א לסוכה שמה "על המהרש

  ).]א"קכא ע, ה והא דאמר גבי שופר"ד: כה(

דעות נחלקו במחלוקת ' דהני ב, כ נראה לבאר בשופי"אך לפמש

ש הוא "א דכתותמ"י וכריטב"ל כרש"ס' הדעה הב.  ש"ל בהגדרת כתותמ"הנ

ז של ישראל מאחר ואינה עומדת "כ אינו נוהג בע"וא, מדין כל העומד לשרוף

בעירובין ובסוטה ורוב ' ת והתוס"ר' ל כשי"ס' ואילו הדעה הא.  לאיבוד

רק סימן המורה על חומר ' דבעי, שריפה ואיבוד לאו דוקאכ "וא, הראשונים

כ חלק "דהרי הך איסור הנאה הוי ג, ש"ולכן יתכן כאן כתותמ.  האיסור

ממהלך נרחב וכולל העולה ומביא לבסוף לידי מה שנעלם החפץ מלפנינו 

ז "שוב ראיתי כעי.  [ש"ביה כתותמ' והוי איסור חמור ושפיר אמרי, לגמרי
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ש "ל דכתותמ"ס' דהדעה הא, )'שמיטה ויובל אות ד' הל(ד "באגרות הגרי

  .]ש"עיי, תלוי באיבוד ולא בשריפה

', ולפי הבנה זו אפשר דמתיישב היטב גם לשונה של הדעה הא[

, ש"ולפי האמור א.  ולא רק דשוה, דהרי כתבו דגניזה עדיפא משאר כתותי

ונבלע כקרח מאחר והוא מביא לידי שהחפץ נעלם , דאולי איסור זה חמור טפי

.  שאין נשאר ממנו בעולם שום זכר וחלק, ואינו מניח אחריו שריד ופליט

ובאמת היה .  דאפרם מיהא קיים בעולם לאחר שריפתם, כ בנשרפין"משא

  .]ז של ישראל יהא חמור משאר איסורי הנאה"שאיסור הנאת ע, מסתבר כן

  ]'מ ג"נפק[נשרפין מדרבנן  
 עוד פלוגתא בראשונים על הנקודה מ רוזנצוייג דמצינו"העירני הגר[

ש נהיג רק במידי "שהניחו דכתותמ) ה לפי"סוד. לה(סוכה ' תוס' דיעוי, הזו

והלכך צידדו לומר דערלה טעונה שריפה רק , דבעי שריפה מדאורייתא

פליג ) ה של ערלה"סוד: לד(א שמה "והריטב.  מדרבנן ולכן לא מיכתתא

ל "וז.  עון שריפה מדרבנןש נוהג גם בדבר הט"ל דכתותמ"להדיא וס

, ג דתרומת אתרוג שהיא תרומת פירות מדרבנן בעלמא היא"ואע, א"הריטב

כל היכא דקאי לשריפה מאיזה טעמא להוי כתותי מיכתת שעורא ופסול מן 

א דזה נובע מהגדרתו בדינא "הרי מבואר בדברי הריטב.  ל"עכ, התורה

הרב רוזנצוייג ' דך ביומאי.   דלמעשה עומד לשריפה וסגי בזה, ש"דכתותמ

דדרגת איסור הנאת ערלה היתה האיסור הקל של ', נמי אזדו בזה לשי' דתוס

ולא איכפת לן לגבי זה במאי , )אילו היתה טעונה שריפה רק מדרבנן(נקברין 

כ שפיר אין בה משום "וא, ל מצוה דרבנן בעלמא לשורפה"דיוסיפו חז

  .]ש כיון דבאמת היא מן הנקברין"כתותמ

  ]'מ ד"נפק[ן הטעונים שריפה  נקברי
התם דבגד המנוגע ' אי:).  קג(י האמור יובן נמי סוגיין דיבמות "ועפ

ושני .  ג דתרוייהו טעונים איבוד"ש אע"ובית המנוגע לית בהו דין כתותמ

.  קרא דהבגד וקרא דהבית, כ"היוצאים מן הכלל הללו נלמדים משתי גזיה



 ם כהןחיים תנחוהרב 
  

353

' כ בדוקא בב"ם איבוד מצינו ימהדבכל הדברים הטעוני, וקצת צריך להבין

  .הדברים המנוגעים

דפרשת שריפת בגד המנוגע ,  והנה גם עולה התם מתוך הסוגיא

ולכאורה .   אינה בכלל דיני איסור והיתר אלא היא חלק מדיני טומאה וטהרה

ז וכלאי הכרם "דשריפת ע, כ"היא חלוקה בזה משאר דיני שריפה דבכהת

נקודות עולות ' הני ב, ולפי דברינו.  ה"בכלל אוב ודאי הוו מצוות והן "וכיו

ל דבאמת דמי לשילוח "וי, איבוד המנוגעים אינו מפאת איסור הנאתם.  בקנה

פ חובת האיבוד בדברים המנוגעים אינה מכח לתא "ועכ.   מפאת הטומאה

וכיון דחובת .  דאיבודם חשיב טומאה ולא איסורא' וזהו דאי, דאיסור הנאתם

ונמצא , אין השריפה מורה כלל על חומר האיסור, ן האיסורהשריפה חלוקה מ

, ש"כ שפיר נתמעטו מכתותמ"וא.  דדרגת איסורם הויא של הנקברין

, ש נובע מאיסור הנאה חמור לפי רוב הראשונים"ת דדינא דכתותמ"וכמשנ

  .והכל עולה כפתור ופרח. ואילו במנוגעים אין כאן אלא איסור הנאה קל

ות להך יסוד דשריפת בגד המנוגע נפרדת הוכח' ונראה להביא ב

אי אפר בגדים ) 'א' ב הל"צ פי"טומ' הל(מ "דהנה חקר המל, חדא.  מאיסורו

דהניח ) 'ב אות ה"מצוה קע(ח "מנ' ועי.  המנוגעים מותר לאחר שנשרפו

.  דמאי שנא בגד המנוגע משאר איסורי הנאה הנשרפין, מסברא דאפרן מותר

דדרגת האיסור היא של הנקברין מאחר , ראת הלא איפכא מסתב"אך לפמשנ

.  ל דאפרו אסור"כ צ"וא, שהוא איסור גרידא שאינו מביא לידי איבוד הבגד

, ה"בהגה' י ג"א סוס"ח(ת ראשית ביכורים "ר בצלאל הכהן מווילנא בשו"והג

ש "וא.  דאפרו אסור) ז"ערלה ה(הביא תוספתא ערוכה ) ה והנה באמת"סוד

דגם ) ה עוד"ד ד"ק' ד סי"חיו(ת משיב דבר "בשו' ועי [. ת"וכמשנ, לפי דברינו

ח ריש "שאילתא פ(ולכן יצא בהעמק שאלה .  ח"ב תפס בדרכו של המנ"הנצי

דלפי , ב הכהן"ל אשר הביא הגר"התוספתא הנ' ובתשובתו לשבש גי) ז"ק י"ס

דברי התוספתא ברורים כפי , אולם.  אאפר הבגד כלל' ב לא קאי התוספ"הנצי

  .]צ שום הגהה"ת וא"ו לפמשנשהם לפנינ
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הא דשער נזיר , ל נזירות"סוה(ז "הגרי' שוב מצאתי סברא זו גם בחי

כ צידד "וכמו.  ד דטעון שריפה תחת הדוד"גבי שער נזיר טמא למ)  'טהור וכו

ד "עפי[יהודה ' גבי חמץ בפסח אליבא דר) ז"ה וכ"ג ד"י' סי(י פסחים "בקה

הו כתבו דחובת השריפה שבדברים תרויי)].  א"חמץ ומצה פ' הל(ח "הגר

חלק מסדר [אלא הויא דין מסויים , הללו אינה קשורה לאיסור הנאתם כלל

ושלכן אפרן אסור כיון דדרגת עצם , ]וענף של בל יראה, הקרבת קרבנות הנזיר

מ רוזנצוייג "כ למה שביאר הגר"וזה דומה ג.  [האיסור היא של הנקברין

דחומר , ש"מדרבנן אין בו משום כתותמדהטעון שריפה ' למעלה בדעת התוס

  .]ל מצות שריפה"איסורו הוא של הנקברין אלא דהוסיפו בו חז

דלפיכך , ועוד יש להוכיח דאיבוד נכסים המנוגעים חלוק מאיסורם

ש לנגעים "ש ורא"בר' הו, א"ד הי"תזריע פי(שפיר הוצרכו למילף בספרא 

ולא למדוהו ממה , נאהמדרשה מיוחדת להא דבגד מנוגע אסור בה) א"סוף פי

כ אסורים בהנאה מהא "דכלאה.) קטו(דטעון שריפה כדרך שדרשו בחולין 

דדרשה כזו ניתנה , י האמור"חילוק זה מובן היטב עפ.  דטעונים שריפה

, כ"וכמו גבי כלאה, ליאמר רק בחובת שריפה שהיא חלק ממהלך איסור הנאה

     .כ בשריפת בגד המנוגע שהיא טומאה ולא איסורא"משא

  

*  *  *  

  

דנחלקו הראשונים בגדר הך דין התורה דחפצים , נמצינו למדים

גדר וטיב הדין הוא באמת , לפי רוב הראשונים.  מסויימים אסורים בהנאה

שצוותה וגילתה התורה על החפצים הללו שטבעם משונה וגרוע במקצת 

הופקעו מהם איזו , מחמת ליקוי טבעם הזה.  מטבעם של חפצים רגילים

והתורה הזכירה בפירוש רק .  ות יסודיות של שאר חפצים שבעולםתכונ

כ הופקעו מהם גם תכונות אחרות כתוצאה "אבל כמו, שנאסרה השתמשותם
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ז יש לבאר דעת רוב הראשונים דאיסור הנאה אינו ניתן "ועפי.  [מהליקוי הזה

  .]לבעלות

כ "כמו, וכמו שכל איסור הנאה הוא סימן המורה על ליקוי החפץ

ל לרוב הראשונים דאצל איסורי "ולכן ס.   חומר האיסור על גודל הליקוימורה

הופקעה ) בתמורה' וכדמשמע מדברי התוס, והיינו הנשרפין(הנאה החמורים 

והוא עצם המושג דכל החומר שבחתיכה נחשב לגוף מחובר , עוד תכונה אחת

זהו ואליבייהו , וממילא יוצא דאיסורי הנאה חשיבי כגל של פירורים.  'א

  .הגדרת כתותי מיכתת שיעוריה

ל דאיסור הנאה אינו גילוי על ליקוי "א ס"י והריטב"רש, מאידך

ל דאיסורי "להכי ס.  אלא איסור גרידא שלא ליהנות, וגריעותא בעצם החפצא

ל דהוא רק "ש אלא צ"ל דאין לבאר הכי בדין כתותמ"ולהכי ס, הנאה הוו שלו

  .וף כשרוף דמיכ דכל העומד לשר"שמעון בכהת' שיטת ר

) והם א, ש"מ בהך פלוגתא בהגדרת כתותמ"ומצינו ארבע נפק

) ב; ז של נכרי קודם ביטול"וכמו ע, נשרפין שאפשר לבטל ולסלק איסורם

וכגון , י איבוד"היכא דאיסור ההנאה מביא לידי שעובר מן העולם אך לא ע

שריפה איסורי הנאה הטעונים ) ג; ז של ישראל שטעונה גניזה מדאורייתא"ע

והיינו שאינם טעונים שריפה מפאת , נקברין הטעונים שריפה) ד; רק מדרבנן

וכגון גבי בגד ובית המנוגעים , איסור הנאתם ומכח חוזק האיסור וההפקעה

 ]. וכמו כן נמי גבי שער נזיר טמא וגבי חמץ בפסח[


