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בב קמאאיתא רגל",.)ג(בא משלחי אומר הוא וכן רגל זו ושלח מר אמר

ה רגל משלחי רחמנא דכתב טעמא והחמור במאיהשור הכי לאו הא והחמור שור

סד איצטריך כתיב שן אי כתיב קרן אי לה דמכליא"מוקמת והא אשן ואידי אידי א

קמ קרנא מכליא דלא הא המח."ל"קרנא רשלוקתומפורסמת ותוס"בין היא'י מה

קרנא מכליא דלא והא קרנא דמכליא הא ואידי"ד(י"רשיןעי.כוונתו אידי ,)ה

וביער",ל"וז קרנאושילח כליא דלא היכא לחיוביה אתא ושלח אשן תרוייהו

היינו וביער כתחלה לא אבל ולצמוח לחזר וסופו ערוגה שאכלה כגון דמשמע

לגמרי שמבער וביער דמשמע קרנא דמכליא ...."היכא

תוס עיין קרנא"ד('אבל מכליא דלא הא רש)ה צטטו והוסיפו"שהם י

לצמוח"שחת"מילה על.שעתיד הקשו קרנא"רשוהם מכליא גם שזה י

לקצר" יכולים הם הבעלים בעצמה"שגם היא השחת את אכלה שהבהמה ומה

קרנא מכליא קרן,נחשבת את ומנעה הצמוח עצם את אכלה היא הלא

מבעליהם כגון'ותוס.הזה היינו קרנא מכליא דלא והסבירו אחרת דרך נקטו

פירות" תוס."שטנפה תי'אולם קושי על עמדו פירות,רוצםעצמם טנפה הלא

בקרא נרמזת היא ואיך דשן תולדה היא דקרא.להנאתה דפשטות דכיון והסבירו

קרנא דמכליא באכילה תולדה,מיירי פירות לטנפה קרי פיא,לכן על שבעיקרהף

אב .היא

הזאת* מכליא,הסוגיא דלא וקרנא דמכליא בצוותא,קרנא שלמדתי האחרונה הסוגיא –היתה

אאמו–בחברותא זצ"עם קם,ל"ר לא ממנו אשר למשכב נפל שפתאום לפני ונקטף–שעות

בי לחיים מחיים מאתנו מר"ונחטף תשל-ב זכרו,ה"חשון תנצביהי אחרי,השתא.ה"ברוך
שנה ושתים שלשים כבר קמא,שעברו בבא היא כאז הישיבה אותה,מסכת ללמוד וזכיתי

מכליא,הסוגיא דלא וקרנא דמכליא קרנא של זו אבא,סוגיא של שמו את הנושא היקר נכדי עם

זצ נ,ל"מארי נויברגר מיכל הקדושה,י"יחיאל ישיבתנו המשולש–ר"יה.תלמיד ינתקחוט .לא
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רש"ונ בין דהמחלוקת לגמרי'תוסוי"ל אחרת נקודה על .מסתובבת

מרובה פרק יהושער"ת",מצינו:)פ(בסוף התנה תנאים השלישי"עשרה והתנאי

מקום",הוא בכל עשבים מלקטים רש."שיהו ומלקטים"ד,שם(י"ופירש ,)ה

בהמה"... למאכל ברש."עשבים בהדיא בעל"ונראה דוקא ולאו אחד דכל י

בהמות למאכל עשבים לאסוף יכול לבד ברמב.השדה ה(ם"ועיין ממון )ה:נזקי

ד כול"שכתב אלו לארץתקנות בחוץ אפילו מקום בכל נוהגות אע"וא".ן פ"כ

אחר לשדה ליכנס לבהמה אסור שם,שלכתחילה ובערה נכנסה כן אם אבל

עשבים,עשבים אותם לאסוף בעצמו הבהמה לבעל רשות דהיה רש,כיון י"לפי

לחוד השדה בעל של כממונם נחשבים לכל.לא מותר יהושע תנאי דלפי כיון ולכן

לשד ליכנס עשביםאחד ולאסוף חבירו הקרקע,ה על רק חייב הבהמה בעל

ע קרנא"שהוזק כמכליא דלא והיינו כתחילה לצמח חוזר דאינו בהמתו .י

הש בגליון התוס"ועיין את שמציין הני"ד.קז(מ"בב'ס שההיתר)ה

דוקא היא עשבים לאדם"לאסוף ראוים שאינם בעשבים רש."מיירי פירש י"וכן

בעשב שדוקא כנבהדיא ללקטם מותר לבהמות רק הראויים היא.ל"ים דכן ונראה

רש בתוס"כוונת דנמצא הגירסא לפי ברשב'י הוא שם"בב(א"וכן דמדגיש)ק

לצמוח" שעתיד בהמה",שחת מאכל פשוט היא [דשחת שמואל'ועי. בתפארת

דוקא שחת הראשונים נקטו למה הסבר של.]לעוד הבנתו גם היא דכן לי ונראה

ה(ם"הרמב ממון דרק)ג:נזקי מאליהן"שכתב העולים לאסוף"עשבים מותרים

כתוס עשבים לאסוף ההיתר מצמצם גם הראויים"ורש'דהוא רק שכתבו י

אח.לבהמות בקנה רשדועולה פירוש שמדגיש"עם דבר"שחת"י גם שהוא

מעצמו .העולה

שהרמב"ואע נראה דלכאורה ה(ם"פ בהמה",ל"וז,שאומר)א"שם

אעשהיתה ובכרמים בשדות ונכנסה ופרשה מתרין"רועה הזיקה לא שעדיין פ

פעמים שלש דבכה"דהרמב,י"רשעלחולק",בבעליה סובר לבהמה"ם אסורה ג

לבעלים ומתרין בדיעבד ואפילו חבירו לשדה הראב.ליכנס ואומר"אמנם חולק ד

דשוקא בעיזי רק שייך התראה של זה דין כג"ב'עי(דכל בסתם:)ק בהמהולא

חבירו לשדה כהראביןועי,דנכנסה סוברים מפרשים דרוב משנה ודלא"במגיד ד

שהראב"ואע.ם"כרמב מסיים"פ שום",ל"וז,ד בלא ישלם לעולם יזיק אם אלא

שאכל",התראה לשחת ולא גורם שהוא להיזק מתכוין דהוא ברור לי כמו.נראה

רש בדעת ל,י"שהסברנו ליכנס מותר הבהמה דבעל בעצמוכיון עשבים כ"א,אסף

פטורים בעליה בדיעבד ואכלה רשות בלא נכנסה בהמתו אם יזיק,גם אם ורק

לשלם חייב יהיה שבשדה הרכוש לשאר או .לקרקע
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לחק צריכים הרמבוובאמת של בהגדרתו כותב"ר כשהוא עצמו ם

הזיקה"אע" לא שעדיין לחק,"פ הראבודיש בשיטת שחקרנו כמו לעיל"ר אם,ד

ע לאאכילת או היזק נחשבת דייקינן.שבים הרמבהיטבדאם נראה"בלשון ם

רשןדיהדמעיקר על חולק לא היה,י"דהוא עשבים על גם דחייב סובר היה דאם

מספיקה,בהדיאכןאומר היתה לא בעצמה מהרמב.והתראה שיוצא הוא"ומה ם

לבעלים מתרינן כרש,דרק סובר הוא דדינא מעיקר פטור"אולם דהבעלים עלי ים

הראב.עשבים אם דאפילו זה מכל יוצא פנים כל הרמב"על וגם על"ד חולקים ם

עשבים"רש אכילת על שחייבים וסוברים שרש,י ברור לי זה"נראה שאין סובר י

לעיל שכתבנו כמו היזק מכליא,חשוב דלא קרנא נקרא .ולכן

רש שיטת בין ההקשר באמת של"אבל תנאים והעשרה דמכליא בקרנא י

דידן,הושעי פסוק את לפרש אחר"שנוכל בשדה וביער בעירה את פ"ע"ושלח

יהושע מתנאי לקיים,אחד מאוד קשה הגמ.לכאורה פשטות הבנתינו'הלא לפי

ה"ברש שיש היא שהפסוק"י אחר"א בשדה ובער בערה את מתכוין",ושלח

מכליא דלא לקרנא וגם דמכליא מהתנאי,לקרנא אחד על בנויה זו םושיטה

יהושע נראהאולם.שהתנה כןלכאורה לעיל,לומר שהבהרנו דפשטות,כמו

מ הפחות לכל התנה שיהושע לתנאים מתכוין התורה'המקרא מתן אחרי ,שנה

ממש"וא לאורייתא ולא קבלה לדברי נחשבים הם לכאורה לנו"וא.כ נרשה איך כ

עצמה התורה של בפסוקים לתקנותיו .לרמז

מעור זו קושיא יסודיתובאמת יותר עוד שאילה של,רת טיבם היא מה

יהושע של התנאים לא,אותם או ממש דאורייתא סמכות להם יש והיא.האם

בקוש אם בשאילה הנביאיםטתלויה משאר למעלה בערכו נחשב יהושע שיש,א

מיוחד מעמד של,לו דרגה באותה רבינונבואתכמעט יש,משה וממילא

כתקנ החשיבות אותן רבולתקנותיו משה של והלכותיו נחשבים–ותיו והם

סיני בהר שניתנה שבכתב תורה של או,במדרגה יותר לא הוא יהושע דבאמת או

וא הנביאים משאר דברי"פחות ממש ואינם הם קבלה דברי ותנאיו תקנותיו כ

.אורייתא

לאותה אותנו מביאות וששתיהם זו לשאילה גישות שתי שיש לי ונראה

.מסקנה

עהמצו',א הארץ את להנחיל עצמה בתורה"ה מפורשת יהושע וצו",י

את אותם ינחיל והוא הזה העם לפני יעבר הוא כי ואמצהו וחזקהו יהושע את

תראה אשר (הארץ ג" ליהושע,)כח:דברים ניתנה הגשמתה שדרך לקבועאלא
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דעתו יש,לפי העם על והטיל עיצב שהוא החלוקה של התנאים או הדרך ולכן

אותו אורייתאלהם דברי של בחול.תוקף האסורות למלאכות בנוגע מצינו הלא

בתורה מפורש בכלל מלאכה שהאיסור את,המועד לחכמים מסרה התורה אבל

אסורות נעשו מלאכות אותן וממילא שאסורות הפרטייות המלאכות ליחד הכח

עצמה בתורה מפורשות היו הם כאילו התורה ד"רש'עי[מן ותוס"י משקין 'ה

ב"ד קטן מועד משקין בהר.].ה מצינו הרי"וגם בהתחלת מס"ן על יומאכתף

הרי.ב( יום"דף"בדפי ביוה)ה שאסורים העינויים מסרה"לגבי התורה שם שגם כ

שאסורים העינויים להגדיר לחכמים נינהו"שם,ל"וז,הכח מדאורייתא דכולהו

באורייתא...אלא בהדיא בקרא דכתיבי עינוי בכלל מריבויאדלאו אלא נינהו

אתו לחכמים...דשבתון הכתוב י."ומסרן כן צוות"כמו שהתורה הכא יהושעהל

הזה אתגרו את לגשם תקנות לתקן הכח את לו ומסרה הארץ את יש.להנחיל ולכן

ממש תורה דברי של הסמכות אותה אלו של,לתקנות הבסיס להיות ויכולים

כגון תורה פסוקי בשדה"פירוש לגוף",אחרוביער אינטגרליים נעשים דהם

מעיקרא הפסוקים פירוש ושלימות כאן.התורה מהדוגמאות,וביחוד יותר אפילו

בחוה מלאכה האיסור ביוה"של האסורים והעינויים דכאן,כ"מ כמו,משום

לעיל ל,שהערנו בפירוש יהושע את צוותה הארץ"התורה את אותם ".הנחיל

שיהושע',ב לי נראה יותר הנביאיםאבל שאר בין היחידי באמת הוא

עצמו רבינו משה של דרגה לאותה כמעט הגיעו וערכו מצאנו.שקומתו והנה

בה נלך אשר הדרך את התוו שכבר נפלאים .דברים

ר להגאון יצחק זצבהפחד הוטנר מאמר"יצחק סוכות על איתנים בירח ל

התוס'ח על עא('הרחיב פריעה",ל"וז,שכתבו:)יבמות ניתנה לא אם תאמר ואם

דבר לחדש רשאי הנביא שאין המצות אלה כתיב הא מינה גמרינן היכי יהושע עד

אקרא אסמכיה ויהושע הוא מסיני למשה דהלכה לומר הביא".ויש יצחק והפחד

ש דכתב"מהבהמשמעמהפוסקים דיהושע מקרא בשבת לפריעה לה יליף דכן ג

ה שום ואין למילה שהוקש שנית מסינישם למשה .לכה

כתב ,ל"וז,והוא

ילפותא דהוה מורה הלשון בתמורה.ורהיטת דהנה בזה ויתכן

ט ע"דף של"ז אבלו בימי נשתכחו הלכות אלפים שלשת א

היא,משה בשמים לא להם אמר שאל ליהושע לו אמרו,אמרו

רשאי הנביא שאין המצות אלה להם אמר שאל לשמואל לו

מעתה דבר נתחלקווה.ש"יעו.לחדש דלמה תמוהים דברים
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הנביא שאין יהושע של תשובתו גם היתה לא ומדוע התשובות

מעתה דבר לחדש באימה.רשאי לדון מבוארים,ונראה דהנה

הרמב בדברי מקומות בכמה הדברים הנביא"הם דאין דהך ם

לה שאין בתורה דמפורש משום הוא מעתה דבר לחדש רשאי

תוספו ולא גירעון ולא שינוי דבר,תלא לחדש שבא זה ונביא

משה של נבואתו מכחיש הוא של.הרי דבריו לזה עוד ונצרף

כי"הרמב התורה מיסודי שמיני בפרק שלהם הזה עיקר

בנוי משה של נבואתו להכחיש יכול נביא שאין התורה נצחיות

וזה הנביאים לשאר משה של נבואתו בין ההבדל יסוד על הוא

שם הא:לשונו לא רבינו האותותמשה מפני ישראל בו מינו

וגו וגו'שעשה סיני הר במעמד בו האמינו אם',ובמה לפיכך

לו שומעין אין משה של בנבואתו להכחיש ובקש נביא עמד

שנערוך',וגו כדי האותות פי על אינה משה שנבואת לפי

זה לאותות זה .אותות

הסביר"וע יצחק הפחד זה ,ל"וז,פ

ד נימא נמי אנן אף ברמבומהשתא מבואר שהעיד"הרי דנביא ם

לנביא להחזיקו כדי ומופת לאות צריך הלה אין חבירו .על

חבירו עליו שהעיד הנביא שאותו ג,ופשוט על"נבואתו רק כ

בנויה הוא מופת או דאות הדין לא.יסוד המעיד הנביא דהרי

שנתן והמופת האות מחמת אלא לנביא שמצינו.הוחזק אלא

הזה הכלל מן ביהושע.יוצא מצינו לא שהרי ביהושע והוא

ברמב ומבואר מופת או אות התורה"שנתן יסודי הלכות ם

משה]ה:י[ של עדותו פי על לנביא הוחזק ש"יעו.שיהושע

        

    ,דנבואת זו עובדא שכן

ה משה של מנבואתו של.יאיהושע תשובתו היתה לא ולהכי

לחדש רשאי הנביא דאין שאל לו כשאמרו ,יהושע

,נאמרה לא

לחדש רשאי הנביא דאין זו בתורה.הלכה דבאו יתכן ולהכי

יהושע של מנבואתו טו,פסוקים דף בתרא בבא וגם,.עיין

הבה דיליף פר"הך דיני ביהושעג הנאמר מקרא .יעה
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של מנבואתו לנו הנודעים הענינים דכל הוא הדברים ויסוד

בך וגם למשה לו שנאמרה בההבטחה הם כלולים יהושע

לעולם ז,יאמינו מאמרם לזה ישראל"והשוה חטאו אלמלא ל

בלבד יהושע וספר תורה ספר אלא להם ניתן .ק"ודו.לא

נ בולט"והנה יצחק הפחד של שהבנתו עצמםל בפסוקים הרקיע כזוהר ת

יהושע ספר הרמב.של כתב"דהנה ח(ם ,ל"וז,)ג:שם

להכחיש ובקש גדולים ומופתים אותות ועשה הנביא עמד אם

שאותן יודעים ואנו לו שומעין אין רבינו משה של נבואתו

פי על אינה רבינו משה שנבואת לפי הן וכשוף בלט האותות

ל זה אותות שנערוך כדי זההאותות .אותות

של המיוחד הואנבואתהמעמד רבינו נבואתובמוראינושמשה לעצמינו עינינו

פה אל הקבעפה יהושע.ה"ם על העיד רבינו דמשה יצחקמ,וכיון הפחד ,סביר

רבו משה של הסמכות אותה כמעט או אותה ליהושע זה.שיש מצינו ובאמת

יהושע בספר היום כאור כתיב.מפורש הבטחה "ז:ג(בתור ה) יהושע'ויאמר אל

גדלך אחל הזה ידעוןהיום אשר

".כך זו,ואחר ההבטחה של הירדן,בהגשמתו את שעברו )יד:ד(כתיב,אחרי

ה" גדל ההוא יהושע'ביום אתואת ויראו

ימי הפסוקים."חייוכל של משמעות ממש היא יצחק הפחד של דהיסוד ונראה

כמשמעם,האלו .פשוטם

רש בדברי שמפליא"ועיין ישראל,י לכלל רבינו משה אזהרת ,שמסביר

לא( "כט:דברים אשר) הדרך מן וסרתם תשחתון השחת כי מותי אחרי ידעתי כי

אתכם רש",צויתי ל",ל"וז,י"שכתב יהושע ימי כל שנאמרוהרי השחיתו א

כד( ה')לא:יהושע את ישראל יהושע'ויעבד ימי אדם'כל של שתלמידו מכאן

חי הוא כאילו למשה נראה היה חי שיהושע זמן כל כגופו עליו 1."חביב

יהושע בספר עוד ביום",)כו,כה:כד(ועיין לעם ברית יהושע ויכרת

הא הדברים את יהושע ויכתב בשכם ומשפט חק לו וישם תורתההוא בספר לה

ר.)יא(מכותכתובמס...."אלקים בין מחלוקת ור'יש אמר'יהודה חד נחמיה

ע1 לזה נ"נתעוררתי בראנשטיין יוסף היקר תלמידי .י"י
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אמר וחד יהושע שכתב בתורה האחרונים הפסוקים לשמונה הפסוק שכוונת

בתורה שנמצא מקלט ערי לפרשת פעם,דהכוונה עוד ויחדם קידשם שיהושע

עיין2.בספרו הביטאבל את שמסביר הפסוקים על והמאייםבתרגום הנורא וי

אלקים" תורת בספר",ל"וז",בספר ואצנעינון האלין פתגמיא ית יהושע וכתב

דה שפירש".'אורייתא באברבנאל גם האלה"ועיין הדברים את כתב שיהושע

הזה בספר שנזכרו הדברים ושאר והנחלות והנסים שיתחברו,מהמלחמות כדי

האלקים תורת ספר אל ויסמך תו,ספרו אחרי יהושעכי ספר אחריו בא משה ."רת

מכוונים"ואע אלו פסוקים בדיוק למה מחלוקת שיש מפורש,פ כמעט נראה

שנחשבים דברים וכתב תיקן שיהושע משה"מחוברים"בהפסוקים לתורת

ה"אצנעינון"ו תורת .'עם

לקיים כדי שהתנה יהושע של תנאים שהעשרה פשוט לי נראה ולכן

ינח...יהושע"הציווי הארץהוא את אותם הבה,"יל פירוש דברינו"לפי ולפי ג

רש כל,י"לפי עם לאורייתא ונחשבים עצמה משה תורת של כחלק נחשבים

כנ בהרחבה"סמכותה דאע.ל הסביר יצחק שהפחד במילה"וכמו פריעה שדין פ

ע מובן"הוקבע בכל נחשבת היא מקום מכל יהושע בספר פריעה הזכרת י

הכ3,לאורייתא הדין יהושעהוא של בתנאים הפסוקשא בהבנת נכללים הם

אחר" בשדה רש".וביער שיטת מובן למה"וממילא לצמח"י שעתיד "שחת

תוס כהבנת ודלא מכליא דלא כקרנא .'נחשבת

רש זה בעיקר ותוס"ודוקא כנ"רש.מחולקים'י הנביא"י שיהושע סובר ל

הנביאים משאר למעלה תנאיו,עומד את,ולכן מגשימים המפורששהם אתגרו

הארץ את להנחיל הנ"ג,בתורה הסיבות משום לדאורייתא נחשבים אולם.ל"כ

יצחק,ביבמות'התוס הפחד זו,שהזכיר הנחה על חולקים דאין,בפירוש וסוברים

ל משוכנע הוא דגם מיוחד מעמד לחדש"ליהושע רשאי הנביא שאין המצוות אלה

מעתה הנביאים"דבר שאר לתק,כמו אין יתרולכן סמכות נחשביםואינםהנותיו

.ק"ודו.לדאורייתא

חז2 דברי דחה כ"האברבנאל זרות"ל התורה"ברמב'ועי".דעות על בפירושו טו(ן )כה:שמות

אלו ומשפט שהחק והמשפטים"שפירש התורה חקי המדינות,אינם וישוב הנהגות ."אבל

לר3 תודה אסיר אני זה נ'לדיוק הלמן אנוי"דוד שבהם הקדושה ישיבתנו תלמידי ממצוייני

.מתפארים




