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אם שביעית חיייבת בבכורים
אשית ָּכל ּ ְפ ִרי ָה ֲא ָד ָמה ֲא ׁ ֶשר ָּת ִביא ֵמ ַא ְר ְצ ָך ֲא ׁ ֶשר ה'
ְו ָל ַק ְח ָּת ֵמ ֵר ׁ ִ
ְ
ָ
ֱאל ֶֹהיך נ ֵֹתן ָלך ְושַׂ ְמ ָּת ַב ּ ֶטנֶ א (כ"ו ב')

בשמות כ"ג י"ט כתב רש"י וז"ל ,ראשית בכורי אדמתך אף השביעית
חייבת בבכורים ,לכך נאמר אף כאן בכורי אדמתך כו' ,ובחו"ב
ביכורים ס"ג סוסק"ה כתב וז"ל ,מש"כ ברש"י משפטים [כ"ג י"ט]
דשביעית חייבת בבכורים ,כבר כתבו דאינו מרש"י ,ובפשוטו אין
חיוב בכורים בהפקר ואף לדעת הרמב"ם דקנה פירות ואח"כ קנה
את השדה חייב בבכורים ,היינו דוקא בזמן שגדלו ברשות בעלים
והי' המוכר חייב ,ונכנס הלוקח תחתיו ,אבל בשביעית שגדלין
בהפקר נראה דפטור ,וכן הקונה פירות מן העכו"ם ואח"כ קנה
ממנו את השדה עכ"ל.
והנה מה שכתב דכבר כתבו דאינו מרש"י ,נראה הכונה למ"ש
במזרחי ובגור ארי' ,עי"ש ,מיהו בתשב"ץ ח"ב סימן רמ"ז הביא
דברי רש"י הללו ,וכן בתו' אנש"ש בכורים פ"ג מ"א פשיטא ליה
נמי דשביעית חייבת בבכוריםא .
ולכן יל"פ כמ"ש בחזו"א ערלה סי"א סקי"ח ,דאה"נ דבהפקר
לא מקרי פרי האדמה אשר נתת לי ,אבל אכתי משכח"ל בפירות
שחנטו ותבואה שהביאה שליש קודם ר"ה של שביעית ולקטן
בשביעית וקצרה בשביעית ומביאן אחר עצרת עי"שב ( ,וזה דלא
כמ"ש באור שמח פ"ט מבכורים ה"בג  ובמנח"ח מצוה צ"א עי"ש[ ,ועי' עוד
באבני נזר יו"ד סי' תמ"ה ,ודבריו צ"ע] ,ועי' במקד"ד תרומות סי"ד).

ולכאו' לדעת הב"י דשביעית אינו אפקעתא דמלכא אלא רמי'
אדידיה להפקיר וכשלא הפקיר אין הפירות הפקרד  ,א"כ משכח"ל
חובת בכורים כשלא הפקיר ,וכן לפי"ז משכח"ל נמי באשה שיש
לה קרקע לצד דנשים פטורות מלהפקיר ,עי' במנח"ח שם ,דהא

חייבת בבכורים וכדתנן בכורים (פ"א מ"ה) דרק מקריאה נתמעטו,
וכ"כ הרמב"ם (בפ"ד ה"ב) דנשים חייבות בהבאת בכוריםה .
ומשכח"ל נמי בקטן [לצד דביכורים דינו כקדשי המקדש עי' בירו'
תרומות פ"א מ"א] דקטן נמי מביא ביכורים [מדין חינוך] ,שהרי
קטן ודאי אינו מצווה להפקיר לדעת הרא"ש והב"י דאקרקפתא
דידי' רמיא מצות ההפקר ,וגם אינו יכול להפקיר ,וכמ"ש רש"י ב"מ
כ"ב ב' דאין הפקירן הפקרו .
ועי' מש"כ עוד בספר תורת זרעים ביכורים (פ"א מ"ו) דאם זכה
הבעלים מן ההפקר בשביעית חייב להביא ביכורים ,שהרי הקרקע
אינו הפקר והם גדלו בשדה שלו ,והוי דומי' דלוקח פירות תלושין
ולקח הקרקע דמביא ביכורים כמ"ש הרמב"ם בפ"ב מביכורים הי"ד,
עי"ש ועי' לעיל בדברי החו"ב ובמאירי יבמות ע"ג שכתב בהדיא
דשביעית אינה חייבת בביכורים ועי"ש ברש"י ע"ד א' ד"ה ונוהגין,
ואין הכרע בדבריו ז"ל אם כונתו להשוות תרומה וביכורים ,עי"ש.

הקורא יותר מפרשת ביכורים אם עובר בבל תוסיף
ית ְו ָא ַמ ְר ָּת ִל ְפנֵ י ה' ֱאל ֶֹה ָ
יך ֲא ַר ִּמי א ֵֹבד ָא ִבי ַו ֵ ּי ֶרד ִמ ְצ ַריְ ָמה ַו ָ ּיגָ ר
ְו ָענִ ָ
ׁ ָשם ִּב ְמ ֵתי ְמ ָעט ַויְ ִהי ׁ ָשם ְלגוֹ י ָ ּגדוֹ ל ָעצ ּום ָו ָרב (כ"ו ה')

נראה דלפמ"ש הרמב"ם בפ"ג מביכורים ה"י וברי"ף מגילה כ' ב'
דבהבאת בכורים יש ענין של וידוי[ ,וכן מבואר בבהגר"א בירו'
ביכורים פ"ב ה"ב ,ועי' להלן דיש ענין לומר ההגדה עד דצ"ך עד"ש
באח"ב] ,ע"כ משמע דאף שהקריאה היא מדאו' ,מ"מ אין בזה
איסור בל תוסיף אם קורא יותר ממה שחייב לקרות ,ודלא כמ"ש
במנח"ח מצוה תר"ו ,ומה שכתב בפשיטות דיש בזה איסור בל
תוסיף כמו בברכת כהנים ,יש מקום לחלק ,דהתם הרי הכהנים הם
כשלוחי דרחמנא לברך את ישראל בנוסח הזה ובשמו של הקב"ה,

א .ועי' בירו' פ"א מבכורים ה"ו מעתה אפילו חטין כן אנו אומרים הלוקח מן השוק מביא בכורים כו' ובמ"ש בזה ברדב"ז שזהו מקור דברי הרמב"ם בפ"ב מביכורים הי"ד,
ומיהו יתכן לפרש דדברי הירו' הוא בלשון בתמיה ,וזו נראה דעת תו' בגיטין מ"ז ב' ,עי' באו"ש ברמב"ם שם.
ב .שו"ר בחו"ב הנדמ"ח שכבר ציין לדברי החזו"א ,וע"ע במשנה אחרונה בכורים פ"א מ"ו ודו"ק.
ג .וראייתו מהירו' פאה פ"ז ה"ה דקאמר הרי הוא כקודש שקורין עליו את ההלל ,ופירש דקודש ר"ל ביכורים ,לאו ראיה גמורה היא ,דיל"פ כמ"ש בפ"מ שם דר"ל דדינו
כשאר קודש שכן מצינו שקורין את ההלל על הקודש בשחיטת פסח ראשון ושני עי"ש.
ד .ועי' במהרי"ט ח"א סימן מ"ב וסי' מ"ג ובמנח"ח מצוה פ"ד.
ה .וזה דלא כהחינוך מצוה צ"א ודלא כמו שדן בטו"א מגילה כ' ב' דכיון שאין מביאין אלא עד חנוכה הו"ל מ"ע שהז"ג ,ועי' בחו"ב ס"ד סק"ה שהרחיק דברי הטו"א,
וכן ברמב"ן ובריטב"א קידושין ל"ג ב' כתבו להדיא דביכורים אינה זמן גרמא ,ועי' באו"ש פי"א מטומאת צרעת סוף ה"ז במה שדימהו לנותר דנשים מצוות בזה אע"פ
שהוא ז"ג ,עי"ש.
ו .ובמק"א כתבנו דלכאו' הי' ראוי לדון בזה כיון דלהסתלק מנכסיו בלי דעת קונה ומקנה אי"צ דעת ,ומיהו כנראה רש"י פירש כן בגמ' משום דס"ל ז"ל דיאוש מטעם
הפקר כמבואר בדבריו ז"ל בגיטין ל"ח א' ל"ט ב' ודלא כמ"ש תו' ב"ק ס"ו א' דיאוש אינו כהפקר גמור ,ועי' באחיעזר ח"ב סו"ס פ"א בשם אבן העוזר דבקטן משכח"ל
דבעינן בדיקת חמץ מדאו' ולא מהני ביטול ויישב בזה קו' תו' פסחים ב' א' אהא דקאמר רב יהודה הבודק צריך שיבטל דא"כ למה הצריכו בדיקה הא מדאו' בביטול
בעלמא סגי עי"ש.
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א

[ולחד מ"ד חולין מ"ט א' ואני אברכם היינו שהקב"ה מסכים על
ידם] ,ושפיר הדבר מובן גם מסברא שאין להוסיף על ברכותיו של
הקב"הז   ,אבל בהודאה ותפלה ווידוי (שעיקרם בלב) אין סברא שיהי'
בזה בל תוסיף אם מוסיף לשבח ולהודות על נפלאותיו לבני אדם,
ואף אם נימא דאין ראוי להוסיף [וכעין שכתב בתשו' מהרש"ל
סימן פ"ה שלא תשנה ולא תגרע באמירת הנרות הללו ,עי"ש] מ"מ
פשיטא דאין בזה משום איסור בל תוסיף מדאו' ,ואין לנו לחדש
איסורי בל תוסיף שלא מצאנו בגמ' וכש"כ במידי דדיבור שהוא
יותר חידוש עי' "בל תוסיף" ,והוא ק"ו מספק קרא ק"ש דלמ"ד
ק"ש דאורייתא חוזר וקורא כמבואר ברכות כ"א א' ולא חיישינן
לאיסור בל תוסיף אף אם חיוב הדאו' הוא לקרות הפרשיות הללו,
[ומקרא ביכורים שהוא הודאה וקריאה בתורה עדיף ,ועי' ברא"ש
ברכות שם ובחוו"ד יו"ד סי' ק"י בבית הספק סק"כ ,ודבריו שם הם
למ"ד ק"ש מדרבנן] ,וכ"מ בב"ב פ"ב א' דקאמר מכדי פסוקי נינהו
ליקרי וברשב"ם שם.
והגע עצמך אילו הי' קריאת ההגדה בליל פסח מדאו' ,אטו הוי
ס"ד שאין להוסיף מקראות אחרים מסיפור יצי"מ ,הרי הדבר מובן
דכיון שתועלת המצוה היא להשריש האמונה ע"י סיפור יצי"מ
וככל שמוסיף בזה דברים הר"ז משובח ,אין לנו לחדש מדנפשין
איסור בל תוסיף עד שיתפרש בהדיא ,וה"נ במקרא בכורים שענינו
הודאה ווידוי ותפלה אין סברא ללמוד מברכת כהנים שלא להוסיף,
ובספרי בקרא דוענית ואמרת ובפי' הגר"א העתיקו כל לשון
ההגדה שלפנינו עד להא דר' יהודה הי' נותן בהם סימנים כו' ,וכן
מבואר בהגהמ"י בנוסח ההגדה ,וכן בפסקי תו' מנחות אות רל"ד
כתב וז"ל ,ר"י היה רגיל לתת סימנים דצ"ך עד"ש באח"ב ומביאי
ביכורים קורין בסדר הכתוב בחומש ,ומבואר דקורין כל ההגדה
ולא רק הפרשה שבתורה ,ומבואר בהדיא דלא כהמנח"ח ,אלא
דהוא כעין סיפור יצי"מ דכל המרבה הרי"ז משובח ,ואפשר דאף
אם בסיפור יצי"מ יוצא מדאו' בשמעתתא כל דהו ומה שמוסיף
כבר אינו דאו' ,מ"מ בביכורים הוא מדאו' ,וצ"ע.
וכן יש לזה משמעות בלשון הרמב"ם בסה"מ שכתב שצונו לספר
טובותיו אשר היטיב לנו והצילנו ומתחיל בענין יעקב אבינו כו'
ולשבחו על כל זה ולבקש ממנו להתמיד הברכה כשיביא הביכורים,
עי"ש ,ויש מי שרצה לפרש דפירושי קמפרש למה שקורין בתורה
ולא שאפשר להוסיף דברים מעצמו ,אבל בודאי ל"מ כן ,שאין זה
תוכן הפרשה שהרי אין שם בקשה זו[ ,וכן ממש"כ ולשבחו על כל
זה משמע טפי שזה בנוסף לחיוב קריאתו] ,ועוד דאם איתא דאסור
להוסיף לא הי' כותב בלשון זה ,אלא הי' כותב שקורין קריאת
ארמי וגו' והטעם כדי לספר כו' ,וכן בחינוך בשרשי המצוה כתב
דאחר השבח מבקש מלפניו להתמיד הברכה עלינו ,עי"ש ,ורהיטת
הדברים משמע שמתפלל ומודה כשעדיין אוחזן בידו ולא לאחר
שכבר הניחן מידו והניף הכהן ,ומיהו אפשר דגם מיד לאחר שגמר
מצות ההבאה מקיים מצוה אם מוסיף בוידוי ותפלה ,ול"מ כן,
וצ"ע ,ועכ"פ נראה דאף לפמש"כ במנח"ח מ"מ י"ל דאין עובר בבל
תוסיף אלא אם מוסיף מקרא בתורה ולא תפלה בנוסח שמנסח
בעצמו ,וצ"ע בזה ,ועי' מש"כ בערך "נשיאת כפים" לענין בל תוסיף
בברכת כהנים ,ומיהו ק"ק שהרמב"ם בהלכותיו לא הזכיר מענין זה
שמשבח ומתפלל כלום ,אבל אפשר דכיון שכתב דמ"ע להתוודות
ממילא מובן שיכול להוסיף בוידוי ,וצ"ע.

הראשונים ז"ל [זולת הרמב"ן ,עי' בדבריו ז"ל בפרשת ייבום ובס'
תוה"א בענין צדיק ורע לו] שלא קיבלו דבר זה ,כמבואר בתשו'
הרשב"א סימן תי"ח באגרתו של ר' ידעיה ז"ל ,וכן הרא"ש בתשו'
מכת"י סימן ע' כתב על הישובים שנאמרו ליישב דברי חז"ל כדי
להתאימם עם אמונת הגלגולים ,הם נגד דברי חז"ל וסיים לכן אם
קבלה נקבל כי אין טעם מספיק ,וכן הראב"ד בס' האמונה הרמה
כתב כי אמונת הגלגולים אמונה בטלה והר"א בן הרמב"ם נתבטא
בלשון סכלות הגלגול כו' לא סבר אותה חכם אמיתי ולא האמין בה
בעל תורה ,וברד"ק תהלים ק"ד הביא שאמרו קצת חכמי המחקר
שיש גלגולים בנשמות (וכעין זה ראיתי במהרש"א ,ואיני זוכר מקומו)
וכיו"ב כתב באור ה' לר"ח קרקש ד' ז' והר"י בן הרא"ש (בטעם
זקנים ס"ו) כתב רבים תמהים על סברת הגלגול ונראה לי ליישבה
כו' ודבר הגלגול הכל הוא במעשה האלקימיא משתדלים להעלות
הדבר מן הגרוע אל החשוב ,וכן בס' העקרים ד' כ"ט ובס' האמונות
לרש"ט פלקיירא ז' א' וכן הר"א בן מיגאש בספרו כבוד אלקים כתב
מזמן רב ושנים קדמוניות נפל טעות בפי רוב בני עמנו ונטה דעתם
להאמין בגלגול הנפש ,וע"ע במנחת קנאות לר"י מפיסא ובס' בן
דוד לר"י מודינא ובס' שבילי עולם כתב שועלים אשר יאמינו כי
נפשות רוחות ושדים בהם מגולגלים ,ועי' בס' מלא חפנים בשם
ר"י מקנדיאה שכתב ואם הרוחות לא תתקיימנה בלי הגויות איך
הנפשות תתגלגלנה בכלבים ובנמלים בדגים ובעופות ובחיות,
ועוד כיוצא בהם ,ומ"מ פשיטא דאחרי שנתגלה אמיתת הדבר
בסה"ק (כגון בס' עמק המלך ובכתבי הרמ"ע מפאנו והרמ"ק וכ"ה בלבוש
עה"ת פרשת וישב) וקבלנו בזה הכרעת האר"י ומהרח"ו והגר"א
ז"ל,ח  נחשב ענין זה מעיקרי אמונתינו ,והבא להתגייר ומקבל עליו
כל התורה חוץ מאמונת הגלגול ,הר"ז ככופר בתורה וכמכחיש
הציווי לשמוע אל השופט אשר יהיה בימים ההם ,ואין בינו לכופר
בתחה"מ ולא כלום.
בקידושין מ' ב' איתא ,ואפילו רשע גמור כל ימיו ועשה תשובה
באחרונה אין מזכירים לו שוב רשעו שנאמר ורשעת הרשע לא
יכשל בה ביום שובו מרשעו ,ומבואר דלאחר שעשה תשובה נמחק
חטאו לגמרי ,ולפי"ז הא דאמרינן ביומא פ"ו ב' גדולה תשובה
שזדונות נעשות לו כשגגות ,ר"ל שנעשות לו כאילו היו תחלתן
שגגה ,וע"י תשובה נתכפר לו לגמרי ,וכמ"ש במהרש"א שם[ ,והיינו
דאמרינן גדולה תשובה] ,ולפי"ז פשיטא דלאחר שעשה תשובה
ונתכפר לו ,אי"צ לבא בגלגול על פגם החטא ,וכן על החמורות
דבעינן מיתה ויוה"כ ותשובה ,מתכפר לו לגמרי ,ואילו בדברי
האריז"ל בליקוטי תורה לאיוב פ"א כתב וז"ל ,והנה התשובה אינה
מועילה שלא יצטרך להתגלגל ולתקן כל מה שחטא כי הפגם צריך
עכ"פ לתקנו ולקנחו עכ"ל ,וכיו"ב כתב בשער הפסוקים באיוב
שם ,וכן בשער הגלגולים פ"נ ,ואין לזה מובן ,דהא ע"כ הא דזדונות
נעשות לו כשגגות היינו דלית ליה אפילו פגם דשוגג ,דאל"כ איך
יתפרש דגדולה תשובה ,אטו ס"ד דלאחר התשובה ישארו הזדונות
כזדונות ,וכן מבואר להדיא בזוהר ח"ב דף ק"ט ובראשית חכמה
שער התשובה פ"ג ובשער האהבה פ"ו וכ"ה בספרו תוצאות חיים,
וכ"מ בנפש החיים להגר"ח זצ"ל שער ב' סופ"ז דע"י תשובה
אמיתית שמגעת עד שרשה העליון רוחץ ומטהר כל לכלוך והם
בטלים וכלים ,עי"ש ,ומה שכתב שמגעת עד שרשה העליון ,נתכוין
ז"ל למה שאמרו ביומא פ"ו א' גדולה תשובה שמגעת עד כסא
הכבוד ,וע"ע בנפה"ח שער א' פי"ב וכן ברמב"ם פ"ז מתשובה
ה"ד דכאילו לא חטא מעולם ,וכמו שאמרו במקום שבעלי תשובה
עומדין אין צדיקים גמורים יכולין לעמוד ,וצ"ע.

פרש"י שתהא יציאתך מן העולם בלא חטא כביאתך לעולם (ב"מ
ק"ז א') וכבר נודע תלונת רבים על הרש"ש בב"מ שם שביקש
להכחיש ענין הגלגולים מדאמרינן שביאתך בלא חטא ,וכבר
נאמרו על זה ישובים רבים [וע"ע בשבת קנ"ב ב' והרוח תשוב כו'
תנה לה כמו שנתנה לך בטהרה] ,ואכמ"ל ,ובעיקר ענין הגלגולים
באדם ובבהמה ובצומח ובדומם ,כמדומה שעד שנתפרסם ספר
הזוהר ועד שנתאמת ענין הגלגול עפ"י האר"י ומהרח"ו והגר"א
ז"ל ,היו רבים וטובים שלא האמינו בזה ,ואף מצאנו בכמה מדברי

עזות פנים היא גם בביישן ובושת פנים היא גם במי שאינו ביישן

סוד הגלגול
את ָך (כ"ח ו')
ָּבר ּו ְך ַא ָּתה ְּבב ֶֹא ָך ּו ָבר ּו ְך ַא ָּתה ְּב ֵצ ֶ

גּ וֹ י ַעז ּ ָפנִ ים ֲא ׁ ֶשר ל ֹא יִ ּ ָׂשא ָפנִ ים ְלזָ ֵקן ְונַ ַער ל ֹא יָ חֹן (כ"ח נ')

יש לברר מי הוא הנקרא עז ,ומי הוא הנקרא עז פנים ,כמו כן יש
לברר מי הוא הנקרא ביישן ומהו הנקרא בושת פנים ,והנה במדת
עזות לטובה שנינו באבות פ"ה מ"כ הוי עז כנמר כו' לעשות
רצון אביך שבשמים ,ובמדת עזות לרעה שנינו עז פנים לגיהנם,
ולעומתו קתני ובושת פנים לגן עדן ,ופירש הרע"ב עז פנים לפי

ז .אף שמוסיף הברכה משלו רק אחרי שסיים ברכותיו ,ומיהו במק"א כתבנו לאידך גיסא דכיון דעל הברכה שמוסיף ,לא הסכים הקב"ה על ידו ,הי' ראוי לדון שברכה
זו הוא כענין אחר ולא חזי לאיצטרופי לברכות שנצטוה בהם [שעליהן קראוהו לעלות ומה שמוסיף על מה שלא קראוהו הרי אינו מענין ברכת כהנים דמדאוריתא].
ח .ועי' בספרא דצניעותא פ"ב נ"א ד' ובפי' הגר"א למשלי י"ד כ"ה ושם ו' ל'.
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שהעזות ניכר בפנים ,כדכתיב משלי כ"א כ"ט העז איש רשע בפניו
לכך נקרא עז פנים ,ובמגן אבות להרשב"ץ פירש דעז פנים הוא
המשתמש במדת העזות שלא לשם שמים אלא מעיז פניו ברבותיו,
ובתוי"ט פירש שמעיז פניו שלא לעשות את רצון אביו שבשמים,
[אבל במאירי כתב דעז פנים לגיהנם מפני שעזות פניו תביאהו
לשנוא למוכיחיו ולמאוס בדרך הטוב ,ולגיהנם ר"ל סופו לגיהנם,
ומשמע שפירש דעז פנים אינו בעל עבירה אלא שתכונה זו תגרור
עבירה] ,ובתפא"י כתב דמדת העזות משחיתה את נפש האדם עד
שניכרת היא בפניו.
ובפסוק שלפנינו דכתיב גוי עז פנים ,לא פירשו המפרשים ביאורו,
כי הענין מבואר ממקומו דמסיים קרא אשר לא ישא פנים לזקן
ונער לא יחן ,ובקרא דדניאל ח' כ"ג ובאחרית מלכותם וגו' יעמיד
מלך עז פנים ומבין חידות ,לא פירשו המפרשים אלא דקאי על
טיטוס או על אנטיכוס או מלך אחר עי"ש ברש"י ובאבן עזרא,
ומשמעות הדברים דהוא מלשון תקיף וחזק.
ונראין הדברים דכל הפירושים אמת ,אבל יסוד הלשון עז פנים
הוא שמעיז נגד פניו של עצמו ,ופנים הוא פני הנפש שזה כולל
חכמה דעת בינה השכל ויראה ,כדכתיב שמות כ' י"ז ובעבור תהיה
יראתו על פניכם לבלתי תחטאו ,וכדכתיב משלי י"ז כ"ד את פני
מבין חכמה ,ובקהלת ח' א' כתיב חכמת אדם תאיר פניו ,ויש סמך
לדברינו דעז פנים הוא שמעיז נגד פניו של עצמו שעי"ז מתגלה
פנימיות נפשו ,מזה ששימשו בלשון גילוי פנים על כוונת עז פנים,
כגון בעירובין ס"ט א' מומר וגילוי פנים הרי זה אינו מבטל רשות,
וכן בסוטה מ"ב ב' שעמד גלית בגילוי פנים לפני הקב"ה ,וקצת
כענין זה הוא המגלה פנים בתורה.
ובמשלי ז' י"ג כתיב והחזיקה בו ונשקה לו העזה פניה ותאמר לו
זבחי שלמים עלי היום שלמתי נדרי על כן יצאתי לקראתך וגו',
ומבואר שמלבד שתסיתהו לדבר עבירה עוד תעיז פניה שכוונתה
לשם שמים כי אין בעלה עמה לאכול והיא חוששת שיבא לידי
נותר ובכך היא מושכתו אליה.
ולהאמור עז פנים הוא מי שבפנימיות נפשו יודע האמת והוא חולק
על האמת שבלבו ועל שיקול דעתו ומעיז בגאוה ובוז לשקוד על
דבריו נגד חכמתו ובינתו ונגד חבירו שלקושטא דמילתא לבו שוה
ללבו ,וזהו פירושא דקרא העיז איש רשע בפניו וישר הוא יבין דרכו
(משלי כ"א כ"ט) ,כלומר שהוא חולק בפיו על הדעת ועל האמת ,נגד
התורה וחכמיה ,ומעיז ברשעותו אף בפניו של עצמו ,כי כשם
שמעיז בזולתו מעיז בפני עצמו ,משא"כ ישר הוא יבין דרכו ,דלא
די שלא יעיז נגד דעת עצמו ,אלא גם נגד חבירו לא יעיז אלא בכונה
טובה להבינו דרכו הטוב כדי שילך גם הוא בדרך זו.
ולפ"ז עז פנים הוא שם תואר למי שהתגברה בו מדת העזות לחלוק
על האמת נגד דעתו ,שזה נגד הטבע שיעשה האדם היפך רצונו,
וככל לשון עזות שהוא נופל על דברים שאינם בטבע הרגיל ,דעל
כל הנפלאות שעושה הקב"ה נופל מלת עוז ,כמו בזרוע עוזך
פזרת אויבך ,ה' עוזי ומעוזי ,תעוז ידך תרום ימינך ,וכן באדם
כתיב גבר חכם בעוז ,ור"ל כי לחכם נלוה עזר ממרומים לתת
לו עוז ותעצומות ,כענין תרהיבני בנפשי עוז ,ה' עוז למו ,ה' עוז
לעמו יתן ,ולהאמור הא דקתני לגיהנם ,פירושו שע"כ הוא רשע
שסופו לירש גיהנם ,דלא יתכן להיות עז פנים ולעשות רצון אביו
שבשמים ,ובושת פנים הוא ההיפך שהוא בוש מפניו של עצמו ,ולא
יוכל עשות דבר שמנגד לאמת ולשיקול הדעת ,ואפשר שלא יהי'
ביישן כלל ויהי' טוב בעיניו לקבל קלון וחרפה על מעשיו ובלבד
שלא תגיענו בושת בפניו של עצמו ,וכדכתיב בדניאל ט' ז' לך ה'
הצדקה ולנו בושת הפנים ,ור"ל בדין ובצדק יסרתנו ואנו בושים
על חטאתינו ועונותינו בפנינו ,וכן כתיב בתהלים מ"ד ט"ז כל היום
כלימתי נגדי ובושת פני תכסני ,ור"ל שכסתני בושת פני שגרמתי
בעונותי שיתחלל שמו ית' בגוים.
וכן מתפרש בירמי' ז' י"ח והסך נסכים וגו' האותי הם מכעיסים
וגו' למען בושת פניהם ,ור"ל את עצמם הם מכעיסים כי יבא יום
שיכעסו בלבם ויתחרטו חרטה גדולה מרוב בושת פנים על מה
שעשו ,וכן גבי סנחריב דכתיב בדברי הימים ב' ל"ב כ"א וישב
בבושת פנים לארצו ,ר"ל שמלבד בושתו וכלימתו וצרתו שנפלה
כל מחנהו פתאום ,גם כאשר שב לארצו בוש מפניו על זדונו וגאותו

נגד ה' ,עי' תנחומא ויקרא סי' ח' ,ולפי שנפל בבושת פנים זכה
שיצאו מבני בניו שמעי' ואבטליון ,ולא כנבוכדנצר דעליו כתיב
גוי עז פנים אשר לא ישא פנים וגו' עי' סנהדרין צ"ו ב' ובירמי'
נ"א ט'.
ונראה דעז פנים דקתני הוא לעומת הא דקתני הוי עז כנמר[ ,דהא
לענין שיעשה רצון אביו שבשמים לא שייך הלשון עז פנים ,דעז
פנים הוא העושה להיפך מהאמת] ,דגבי נמר כתיב בירמי' ה' ו' על
כן היכם אריה מיער זאב ערבות ישדדם נמר שוקד על עריהם כל
היוצא מהנה יטרף ,וכתיב בהושע י"ג ז' ואהי לכם כמו שחל כנמר
על דרך אשור ,ופרש"י כל אשור שבמקרא דגש וזה רפה שאינו
שם מקום אלא אארוב ואשקוד ,ומבואר דהעזות המיוחדה שבנמר
הוא זה ששוקד על הדבר ולא יחדל בין אם יטרוף ובין אם יטרף,
דשקידה נופל על הכונה ללא הפסקה ,ותכונה זו הוטבעה רק
בנמר ,ואילו שאר בעלי חיים אף שיש מהם עזים יותר מנמר ,אבל
אינם שוקדים על ענינם אלא עושים מעשה גבורתם ופוסקים.
וכן מתפרש כל לשון עז שבמקרא ,כגון ארור אפם כי עז ר"ל שאינו
חדל עד שימלאו רצונם ,וכן ותעז יד מדין על ישראל ,וכיו"ב ,וכן ה'
עיזוז וגבור וגו' היינו שמאריך ושוקד לעולמי עד בכחו ,וכן ועזוז
נוראותיך וגו' מתפרש אורך ושקידת נוראותיך בכח בלי הפסק ,וכן
תעוז ידך תרום ימינך ,וכן ברוח קדים עזה כל הלילה ,וכן והפיל
רבואות ולא יעוז ר"ל שיתגבר עליו מלך הצפון ויחלש מלך הנגב
לפניו ולא ישקוד עוד להלחם אתו.
ודכוותה נמי עז פנים לגיהנם ,אינו זה שהעיז פניו פעם אחת נגד
רבותיו ,וכיו"ב ,אלא מי שתואר פני נפשו הוא עז פנים ,כלומר
ששוקד על כל כח וכח מכחות נפשו לרעה נגד שכלו ובינתו.
ובזה ניחא הא דתנן הוי עז כנמר כו' לעשות רצון אביך שבשמים,
ובפשוטו הי' ראוי למיתני לעשות ככל דברי התורה ,או לעשות
המצוות ,אבל מה טעם לזרז את האדם לעבודת ה' בכל מיני
משלים ולסיים בלשון לעשות רצון אביך שבשמים ,והרי כל בן
רוצה מעצמו לעשות רצון אביו ,אלא לפי שפתח הוי עז כנמר ,נקט
הלשון לעשות רצון כו' ,מפני שבתכונת הקלות והריצה והגבורה
אפשר רק לעשות המצוות ,אבל בכדי לעשות רצונו ית' צריך
לשקוד על הענין ולידע בכל עת מהו רצונו ית' ,ולזה אמרו עז
כנמר שיהא שוקד עד שידע בבירור שעשה רצונו ית'.
ולפמש"כ ניחא הא דלא קתני וביישן לגן עדן ,דאינו כן ,כי סתם
ביישן הוא זה שצריך להזהירו ולא הביישן למד ,ונמצא שטבע
הביישנות יש בו גם רעה שבשביל ביישנותו הוא מפסיד ידיעת
התורה ,ובשביל ביישנותו הוא נכלם מכל חרפה וקלון ועלול לבא
לידי שנאה ונקמה ,וכן הוא בוש מפני המלעיגים עליו בדקדוק
המצוות ,וכן הוא בוש להוכיח עוברי עבירה שמא יעשו לו כאשר
עשה ויביישוהו בענין אחר ,וכיו"ב ,אבל בושת פנים שהוא בוש
מפניו מכל דבר שאינו רצוי ,הר"ז רק אות לטובה.
ובכולהו קראי דבושת כשהמדובר על בזיון וחרפה שחרפוהו כתיב
רק בושת ולא בושת פנים כדכתיב כבושת גנב כי ימצא ,וכן ויכלו
בבושת ימי ,וכן שונאיך ילבשו בושת ,והא דלא קתני ומי שאינו עז
פנים לגן עדן ,ה"ט דגם מי שאינו עז פנים אפשר שיהי' בעל עבירה.
ובגדר עז פנים דמותר לקרותו רשע ,לכאו' נראה דמתפרש כמש"כ
בששוקד על כל כח וכח מכחות נפשו להטותם לרעה נגד האמת
הידועה לו ,ובח"ח ה' לה"ר ס"ד סק"מ כתב דצריך להתיישב בדבר
מתי נקרא בשם זה ,עי"ש.

נזיר שחשב על המן שישתנה ליין אם מותר לו ,ומהו
לחשב לטעם חמץ בפסח וכיו"ב
יתם (כ"ט ה')
ֶל ֶחם ל ֹא ֲא ַכ ְל ֶּתם ְויַ יִ ן ְו ׁ ֵש ָכר ל ֹא ׁ ְש ִת ֶ
שנינו בפסיקתא לחם לא אכלתם וגו' שלא הייתם צריכין להם
מפני שהיה להם המן והבאר למען תדעו וגו' ,ובפירושים ופסקים
לרבינו אביגדור הוסיף שהיו משתנים לכל מה שהייתם רוצים,
עי"ש ,ועי' ביומא ע"ה א' דפליגי ר' אמי ור' אסי אם הא דטעם כל
המינין טעמו במן ,היינו טעמן וממשן כלומר שנתהפך לממשות
המאכל שרצו לאכול ,או דטעמן ולא ממשן ,וכן פליגי בה ר' יהושע
ור"א המודעי במכילתא בשלח ט"ז כ"ג ,ובפירוש ר' אליקים ביומא
שם כתב דטעמן וממשן מתפרש כפשוטו שהיה ממשו בפיו כאותו
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דבר שהיה טעמו ובתוספות יוה"כ שם כתב שהיה נעשה מן המן
צורת המאכל שהיו רוצים בצורתו וטעמו.
ולכאורה לפי"ז הא דשנינו במכילתא פרשת יתרו י"ח ט' הבאר
שנתן לנו המקום אנו טועמין בו טעם יין ישן וטעם יין חדש טעם
חלב טעם דבש כו' ,מתפרש ג"כ שהי' משתנה לכל מיני משקין אם
בטעמן או גם בממשן לכל חד כדאית ליה[ ,ואפשר דכשנסתלק
הבאר בפטירת מרים ,היה מתהפך המן גם למשקה ,עי' רש"י
יהושע א' י"א].
ויש לעיין שהרי גם אם היה משתנה ממשן וצורתן ,מ"מ לא קיבלו
תכונת המאכל והשתיה שהיו רוצים בהם ,והנודר מכל המאכלים
חוץ מן המן ,הי' רשאי לאכול מן ,וכן נזיר הי' רשאי לשתות מי הבאר
שנהפך ליין בטעמו וממשו ,וכן לא היו יכולין לצאת בו ידי קידוש
על היין דסו"ס אינו מפרי הגפן ,ואינו משכר ,וא"כ למ"ד במדרש
ויקרא כ' ט' דנדב ואביהוא נתחייבו מפני שנכנסו שתויי יין למקדש,
ע"כ היה להם יין ממש[ ,וכן צריך לפרש במש"כ רש"י במדבר ט"ז ה'
בוקר ויודע ה' וגו' עתה עת שכרות כו' עי"ש] ,וא"כ מאי האי דכתיב
ויין ושכר לא שתיתם ,הרי על כרחך היה להם יין ממש.
ולכאו' משמע מזה דכוונת הפסיקתא במ"ש שלא הייתם צריכין
להם היינו שהיה נהפך ליין ממש והיה משכר ,וכן משמע מהלשון
שלא הייתם צריכים להם ,דאם איתא דלא הי' לו תכונת יין שמשכר
ומשמח ,א"כ עדיין היו צריכים להם.
ומיהו אף לפי"ז אכתי מסתבר דלא היה לו דין יין ,דאטו הנודר מן
היין ומן הבשר הי' אסור לו לחשב שיהי' טעם יין ובשר ,ואטו אם
חישב שיהי' טעם בשר הי' לו דין בשר לענין בב"ח וכיו"בט  ,וע"כ
לומר דנדב ואביהוא היה להם יין ממה שתגרי אומות העולם מכרו
לישראל דעדיין לא נאסר להם יינם של עכו"ם או שהי' להם יין
מן האשכול של המרגלים שהיו מסתפקין ממנה כל ארבעים שנה
לכל חד כדאית ליה במדרש שה"ש ד' י"ג ,ולדעת תו' חולין פ"ח ב'
דבזמן שהיו ישראל במדבר היה עפר המדבר מצמיח [ור"ל כמ"ש
בתנחומא פרשת קדושים סימן ז' העלה להם את הבאר והיה כל
אחד ואחד נוטע תאנים וגפנים ורמונים ועושין פירות בני יומן כו',
וכן איתא במדרש במדבר י"ט כ"ו דמהבאר היו מגדלים מיני דשאים
ואילנות לאין סוף] היה להם יין מהכרמים של עצמם שהצמיח
להם במדבר ,וכן ס"ל לר' יוחנן במדרש שה"ש שם דהבאר היתה
מעלה להם מיני דשאים ומיני זרעונים ומיני אילנות ומזה היה להם
יין ,עי"ש ,אי נמי כמ"ש בתרגום שה"ש א' י"ד שהיו הולכין לכרמי
עין גדי ונוטלין משם אשכולות ענבים וסוחטין מהן יין ,עי"ש ,וא"כ
קשה נמי מאי דכתיב לחם לא אכלתם דהא שפיר היה להם לחם
ממה שהצמיח במדבר וכן היה להם יין ,אם ממה שנטעו כרמים ,או
מן האשכול של המרגלים ,או מכרמי עין גדי ,או ממה שהביאו להם
תגרי אומות העולם [אם לא לפמ"ש הרמב"ן שזה הי' רק בשנת
הארבעים כשהיו קרובים ליישוב ,עי"ש].
ושמא י"ל דרק הצדיקים שמצאו את המן לפני פתחיהם ,הי'
משתנה להם טעמו לנטחנין ולנדוכין ולמבושלין ושאר טעמים
וממשות שלהן ,אבל שאר בנ"א והאספסוף אשר בקרבו לא זכו
לזה ,ולכן נתלוננו בלתי אל המן עינינו ,ולהם באמת לא הי' טעם
לחם ויין ,וצ"ע בזה ,ועי' יומא ע"ד ב' ע"ה א' ובזית רענן להמג"א
בפ' בהעלותך ,אבל בקרא משמע דלכל ישראל קאמר ואולך
אתכם במדבר וגו'.
ומיהו בתו' מנחות מ"ה ב' משמע דסבירא להו דבזמן שהיו ישראל
במדבר לא הצמיח העפר כלום[ ,ומיהו מהא דכתיב לא מקום זרע

ותאנה וגפן ורמון וגו' ,ליכא ראי' ,די"ל דזה הי' לאחר מיתת מרים
שפסקה הבאר ,עי' במדבר שה"ש שם].
וכן נראה דעת הרמב"ן כאן דבכל הארבעים שנה לא הי' גדל במדבר
שום דבר מאכל ,והי' כל מחיתם במן ,עי"ש ,ולכאו' כן משמע נמי
ביומא ע"ה ב' דמוקי קרא דויתד תהיה לך על אזניך במה שתגרי
אומות העולם מוכרים להם ,וכבר העיר בזה בחי' חת"ס חולין שם
דמדלא מוקי במה שזרעו וצמח ,ע"כ משמע שלא זרעו ולא צמח,
[ועי"ש שפירש בדברי התו' דכוונתם שבמדבר היו זורעין ומצמיח
למאכל בהמה שלא להאכיל בהמתם מן עומר לגלגולת ,אבל
מאכל אדם לא צמח ,עי"ש ,ומיהו בפשטות דבריהם נסמכים על
התנחומא והמדרש שהבאנו לעיל ,וצ"ע].
וכן ממש"כ הריטב"א בקידושין ל"ז ב' דאין יוצאין במן חובת מצה
דליל ראשון של פסח משום דבעינן מחמשת המינין[ ,וכ"כ בפ"י
קידושין ל"ח א'] ,משמע שנתכוין לומר דמה"ט לא יכלו לקיים
מצות אכילת מצה במדבר.
אבל צ"ע שהרי גם הרמב"ן דס"ל דהעפר שבמדבר לא הצמיח
כלום מ"מ כתב דבמדבר נהגו במצות חג המצות שבעה והשבתת
חמץ שהן חובת הגוף הנוהגות בכל מקום ,כמבואר בדבריו במדבר
ט' ב' בקרא דויעשו בני ישראל את הפסח במועדו וגו' ככל חקתיו
וגו' ,וכנראה שפירש כן הא דשנינו בספרי שם ככל חקותיו אלו
מצוות שבגופו וככל משפטיו כגון שבעת ימים למצה ולביעור
חמץ ,ואף שכל הארבעים שנה לא הקריבו אלא פסח זה של השנה
השנית בלבד ,מ"מ מצה אכלו כל הארבעים שנהי  [ודלא כמ"ש
באבן עזרא שמות י"ב כ"ה דלא עשו רק הפסח ההוא משום שהיו
בהר סיני סמוך ליישוב וימצאו מצות משא"כ אח"כ כשהיו במדבר
אשר לא עבר בה איש לא היה להם רק המן לבדו ,עי"ש] ,ותיקשי
ליה להרמב"ן מהיכן היה להם חמשת המינין לאפות מהן מצות
ומהיכן הי' להם חמץ להשבית.
ואף אם היו רוצים לטעום טעם חמץ במן ,לא מיתסר עי"ז ,דסו"ס
אינו מחמשת המינין ,ועי' חולין ק"ט ב' כל דאסר לן רחמנא שבא
לן כוותה כו' ,ואף אם היה משתנה בטעמו וממשו מ"מ לא הי' בא
לידי חימוץ באמת ,אלא שהיו מרגישים כן בנס ,דאל"כ מה הועיל
הריטב"א במה שכתב שלא הי' מחמשת המינין ,ואטו איכא דינא
דבעינן מחמשת המינין ,הרי העיקר שיהי' ממין דגן שיכול לבא
לידי חימוץ ואם איתא דבמה שמתהפך טעם וממשות המן ע"י
מחשבה ,נגרם שיבא לידי חימוץ ממש ,למה לא יצא יד"ח במן,
וע"כ דפשיטא ליה להריטב"א דלא אהני טעמן וממשן להפוך
תכונתו להחמיץ ,וממילא נמי דא"א לצאת בהן יד"ח מצה משום
דכל שאינו בלאו דלא תאכל חמץ אינו בקום אכול מצה[ ,ואף
אם הי' בא לידי חימוץ ממש י"ל דסו"ס גוף המאכל הוא מאכל
של היתר וא"א שייאסר משום חמץ ע"י מה שנהפך לחמץ ע"י
מחשבה] ,ובשלמא בסוף הארבעים שנה י"ל דהי' להם מצה מתגרי
אומות העולם ,אבל כל הארבעים שנה מבואר ברמב"ן שלא הי'
להם מאכלים אחרים זולת מן.
ועוד דאף אם נימא דהרמב"ן ס"ל דלמ"ד טעמן וממשן הי' המן
בא לידי חימוץ ממש ,אכתי י"ל דהריטב"א שכתב דבעינן מחמשת
המינין חדא מתרי טעמא נקט ,אבל בלא"ה נמי י"ל דכיון שהי'
אסור להותיר ממנו עד בוקר מיפסל למצה דבעינן מצה הנאכלת
לשבעה ,ומה"ט נמי צ"ע במ"ש ברוקח ובפי' רבינו אפרים פרשת
בשלח שהיו מקריבין מנחות ולחם הפנים מן המן ,והרי לחה"פ
נשאר ז' ימים ,ובמק"א כתבנו ליישב.
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עימוד ועיצוב

ט .עי' בתו' מנחות מ"ה ב' שהביאו בשם רש"י דהא דלא קרבו שתי הלחם במדבר הוא משום שהיה להם רק מן ,ור"ל דבעינן מחטים דוקא ,ולפי"ז בבעיא דר' זירא שם
ס"ט ב' חיטין שירדו בעבים מהו לשתי הלחם מתפרש שירדו כצורת חטה ממש והי' לו תכונת חטה[ ,וכדוגמת נס השמן דכיון שהי' לו צורת שמן זית נחשב כשמן זית
ממש] ,עי"ש בתו' ,ומ"מ פשיטא דלא היו חייבים בחלה ותרו"מ.
י .ועי' בתו' ר"ה י"ג א' שהביאו מירו' חלה פ"ב ה"א דבשנה הראשונה כשנכנסו לארץ אכלו מצה ממה שהיו תגרי נכרים מוכרים להם ,וכבר הקשו אחרונים ז"ל איך יצאו
בזה להסוברים דבעינן שמורה משעת קצירה ,ועי' במקו"ח סי' תנ"ג סק"ג.

