בס"ד
בין בכורה לבחירה
הרב מואיז נבון
שמות פרק יא
אַח ֵרי ֵכן יְ ַשׁ ַלּח ֶא ְת ֶכם ִמזֶּה
אָביא ַעל ַפּ ְרעֹה וְ ַעל ִמ ְצ ַריִ ם ֲ
ֹאמר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה עוֹד ֶנגַע ֶא ָחד ִ
)א( ַויּ ֶ
יוֹצא
אָמר יְ קֹוָק ַכּ ֲחצֹת ַה ַלּיְ ָלה ֲאנִ י ֵ
ֹאמר מ ֶֹשׁה כֹּה ַ
ָרשׁ ֶא ְת ֶכם ִמזֶּה ... .ס )ד( ַויּ ֶ
ָרשׁ יְ ג ֵ
ְכּ ַשׁ ְלּחוֹ ָכּ ָלה גּ ֵ
וּמת ָכּל ְבּכוֹר ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ִמ ְבּכוֹר ַפּ ְרעֹה ַהיּ ֵֹשׁב ַעל ִכּ ְסאוֹ ַעד ְבּכוֹר ַה ִשּׁ ְפ ָחה ֲא ֶשׁר
תוֹך ִמ ְצ ָריִ ם) :ה( ֵ
ְבּ ְ
ָתה
אַחר ָה ֵר ָחיִ ם וְ כֹל ְבּכוֹר ְבּ ֵה ָמה) :ו( וְ ָהיְ ָתה ְצ ָע ָקה ְגד ָֹלה ְבּ ָכל ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם ֲא ֶשׁר ָכּמֹהוּ לֹא נִ ְהי ָ
ַ
ַפ ֶלה
ֶח ַרץ ֶכּ ֶלב ְלשֹׁנוֹ ְל ֵמ ִאישׁ וְ ַעד ְבּ ֵה ָמה ְל ַמ ַען ֵתּ ְדעוּן ֲא ֶשׁר י ְ
וּלכֹל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל לֹא י ֱ
וְ ָכמֹהוּ לֹא ת ִֹסף) :ז( ְ
אַתּה וְ ָכל ָה ָעם
יך ֵא ֶלּה ֵא ַלי וְ ִה ְשׁ ַתּ ֲחווּ ִלי ֵלאמֹר ֵצא ָ
ֲב ֶד ָ
ָרדוּ ָכל ע ָ
וּבין יִ ְשׂ ָר ֵאל) :ח( וְ י ְ
יְ קֹוָק ֵבּין ִמ ְצ ַריִ ם ֵ
ֹאמר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה לֹא יִ ְשׁ ַמע
ֵצא ֵמ ִעם ַפּ ְרעֹה ָבּ ֳח ִרי אָף :ס )ט( ַויּ ֶ
אַח ֵרי ֵכן ֵא ֵצא ַויּ ֵ
יך וְ ֲ
ֲא ֶשׁר ְבּ ַר ְג ֶל ָ
אַהרֹן ָעשׂוּ ֶאת ָכּל ַהמּ ְֹפ ִתים ָה ֵא ֶלּה ִל ְפנֵי
מוֹפ ַתי ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם) :י( וּמ ֶֹשׁה וְ ֲ
יכם ַפּ ְרעֹה ְל ַמ ַען ְרבוֹת ְ
ֲא ֵל ֶ
אַרצוֹ :פ
ַפ ְרעֹה וַיְ ַחזֵּק יְ קֹוָק ֶאת ֵלב ַפּ ְרעֹה וְ לֹא ִשׁ ַלּח ֶאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ְ
שמות פרק יב
) ...כט( וַיְ ִהי ַבּ ֲח ִצי ַה ַלּיְ ָלה וַיקֹוָק ִה ָכּה ָכל ְבּכוֹר ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ִמ ְבּכֹר ַפּ ְרעֹה ַהיּ ֵֹשׁב ַעל ִכּ ְסאוֹ ַעד ְבּכוֹר
הוֹציא יְ קֹוָק ֶאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
ַה ְשּׁ ִבי ֲא ֶשׁר ְבּ ֵבית ַהבּוֹר וְ כֹל ְבּכוֹר ְבּ ֵה ָמה) ... :נא( וַיְ ִהי ְבּ ֶע ֶצם ַהיּוֹם ַהזֶּה ִ
ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ַעל ִצ ְבא ָֹתם :פ
שמות פרק יג
וּב ְבּ ֵה ָמה ִלי הוּא:
אָדם ַ
)ב( ַק ֶדּשׁ ִלי ָכל ְבּכוֹר ֶפּ ֶטר ָכּל ֶר ֶחם ִבּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ָבּ ָ
רש"י שמות פרק יג פסוק ב
לי הוא  -לעצמי קניתים על ידי שהכיתי בכורי מצרים:
אבן עזרא  -הפירוש הקצר שמות פרק יג פסוק ב
)ב( קדש לי כל בכור  -כי כן כתוב" :כי לי כל בכור ביום הכותי כל בכור בארץ מצרים
הקדשתי לי וגו'" )במדבר ג ,יג( .ואחר שיצאה הגזרה על כל בכור במצרים באדם ובבהמה
ולא מתו בכורי ישראל ,הם חייבים לפדות נפשם לתת כפרם לכבוד השם שפדם:
ספר החינוך מצוה יח  -מצות קידוש בכורות
 ...משרשי מצוה זו ,שרצה השם לזכותנו לעשות מצוה בראשית פרינו ,למען דעת כי הכל שלו ,ואין
לו לאדם דבר בעולם רק מה שיחלק לו השם יתברך בחסדיו .ויבין זה בראותו כי אחר שיגע האדם
כמה יגיעות וטרח כמה טרחים בעולמו והגיע לזמן שעשה פרי .וחביב עליו ראשית פריו כבבת עינו,
מיד נותנו להקדוש ברוך הוא .ומתרוקן רשותו ממנו ומכניסו לרשות בוראו .ועוד ,לזכור הנס
הגדול שעשה לנו השם יתברך בבכורי מצרים ,שהרגם והצילנו מידם... .
שמות פרק יג
ֲב ְר ָתּ ָכל ֶפּ ֶטר
יך וּנְ ָתנָהּ ָל ְך) :יב( וְ ַהע ַ
)יא( וְ ָהיָה ִכּי יְ ִב ֲא ָך יְ קֹוָק ֶאל ֶא ֶרץ ַה ְכּ ַנעֲנִ י ַכּ ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע ְל ָך וְ ַל ֲאב ֶֹת ָ
ֶר ֶחם ַליקֹוָק וְ ָכל ֶפּ ֶטר ֶשׁגֶר ְבּ ֵה ָמה ֲא ֶשׁר יִ ְהיֶה ְל ָך ַה ְזּ ָכ ִרים ַליקֹוָק) :יג( וְ ָכל ֶפּ ֶטר ֲחמֹר ִתּ ְפ ֶדּה ְב ֶשׂה וְ ִאם
ֶיך ִתּ ְפ ֶדּה:
אָדם ְבּ ָבנ ָ
ֲר ְפתּוֹ וְ כֹל ְבּכוֹר ָ
לֹא ִת ְפ ֶדּה ַוע ַ
רשב"ם שמות פרק יג פסוק יג
)יג( תפדה  -לאחר שנתקדשו הלוים תחת כל בכור בשנה שנייה שהוקם המשכן ,ולקחת
חמשת חמשת שקלים לגולגולת וכת' ופדויו מבן חדש תפדה בערכך וגו':
הוֹציאָנוּ יְ קֹוָק ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם ִמ ֵבּית
אָמ ְר ָתּ ֵא ָליו ְבּחֹזֶק יָד ִ
אָל ָך ִבנְ ָך ָמ ָחר ֵלאמֹר ַמה זֹּאת וְ ַ
)יד( וְ ָהיָה ִכּי יִ ְשׁ ְ
אָדם וְ ַעד ְבּכוֹר
ַהרֹג יְ קֹוָק ָכּל ְבּכוֹר ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ִמ ְבּכֹר ָ
ֲב ִדים) :טו( וַיְ ִהי ִכּי ִה ְק ָשׁה ַפ ְרעֹה ְל ַשׁ ְלּ ֵחנוּ ַויּ ֲ
עָ
ָד ָכה
ְבּ ֵה ָמה ַעל ֵכּן ֲאנִ י ז ֵֹב ַח ַליקֹוָק ָכּל ֶפּ ֶטר ֶר ֶחם ַה ְזּ ָכ ִרים וְ ָכל ְבּכוֹר ָבּנַי ֶא ְפ ֶדּה) :טז( וְ ָהיָה ְלאוֹת ַעל י ְ
הוֹציאָנוּ יְ קֹוָק ִמ ִמּ ְצ ָריִ ם :ס
ֶיך ִכּי ְבּחֹזֶק יָד ִ
טוֹטפֹת ֵבּין ֵעינ ָ
וּל ָ
ְ
חזקוני שמות פרק יג פסוק יד
 ...ד"א "מה זאת" -על פסח ועל מצה כבר שמענו טעם ,אבל על פדיית הבן והבהמה לא
שמענו ,ואמרת אליו כי בחזק יד וגו' ,על כן שהציל בכורינו ובכורי בהמתנו אני זובח וגו'.
אור החיים שמות פרק יג פסוק יד
)יד( והיה כי ישאלך וגו' .פירוש בשעה שיראה בנך ענין פדיון בכור ...
ספר החינוך מצוה שצב  -מצות פדיון בכור אדם
לפדות בכור אדם ,כלומר שמצוה על כל איש מישראל שיפדה מן הכהן בנו שהוא בכור לאמו
הישראלית ,שנאמר ]במדבר י"ח ,ט"ו[" ,אך פדה תפדה את בכור האדם... ".
ועובר על זה ולא פדה בנו משהוא ראוי ,כלומר משעברו עליו שלשים יום ,אם מת קודם שיפדנו
ביטל עשה זה ,אוי לו שנשא עונו על נפשו .ואף על פי שאין למצוה זו זמן קבוע דבכל שעתא ושעתא
אחר שלשים יום זמנה היא ,אף על פי כן חכם לב יקח מצות ,ויקדים ויעשה אותן מיד שאפשר לו
וחפץ ה' בידו יצלח .ולפי הדומה שהאב חייב לעולם לפדות בנו ואפילו אחר שהגדיל הבן המצוה
מוטלת על האב ,וכמו שאמר הכתוב ]שמות י"ג ,י"ג[ וכל בכור אדם בבניך תפדה ,הרי שהטיל
המצוה על האב ,וכן נראה בקדושין.
www.DivreiNavon.com

1

© Mois Navon

~ זכות ~
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קין והבל
ישמעאל ויצחק
עשיו ויעקב
ראובן ויוסף )יהודה(
מנשה ואפרים

EW Davies, The Inheritance of the Firstborn in Israel and the Ancient Near East
With regard to Ephraim and Manasseh, a theological motif is here evident, for the
narrator intends to show that the divine principle of selection was not dependent on
the conventional claims of human birth: it was for Yahweh alone to decide how the
stream of blessing would move through history.
דברים פרק כא
הוּבה וְ ַה ְשּׂנוּאָה
ָלדוּ לוֹ ָבנִ ים ָה ֲא ָ
אַחת ְשׂנוּאָה וְ י ְ
הוּבה וְ ָה ַ
אַחת ֲא ָ
ָשׁים ָה ַ
)טו( ִכּי ִת ְהיֶי ָן ְל ִאישׁ ְשׁ ֵתּי נ ִ
יוּכל ְל ַב ֵכּר ֶאת ֶבּן
וְ ָהיָה ַה ֵבּן ַה ְבּכוֹר ַל ְשּׂנִ יאָה) :טז( וְ ָהיָה ְבּיוֹם ַהנְ ִחילוֹ ֶאת ָבּנָיו ֵאת ֲא ֶשׁר יִ ְהיֶה לוֹ לֹא ַ
ַכּיר ָל ֶתת לוֹ ִפּי ְשׁנַיִ ם ְבּכֹל ֲא ֶשׁר
הוּבה ַעל ְפּנֵי ֶבן ַה ְשּׂנוּאָה ַה ְבּכֹר) :יז( ִכּי ֶאת ַה ְבּכֹר ֶבּן ַה ְשּׂנוּאָה י ִ
ָה ֲא ָ
אשׁית אֹנוֹ לוֹ ִמ ְשׁ ַפּט ַה ְבּכ ָֹרה :ס
יִ ָמּ ֵצא לוֹ ִכּי הוּא ֵר ִ
Moreover, representing as he did the first of his father's 'procreative power', he was
regarded as the primary guarantor of the future of the family line, and responsible for
the preservation of the ancestral heritage. It was no doubt to ensure that these duties
were effectively accomplished that the eldest son was given a privileged portion in the
division of the family inheritance.
R. Riskin, Shmot
the first-born son does recieve a double inheritance because he must often assume the
burden of caring for the family if the father is no longer able to – a widespread
phenomenon when life expectancy was a good deal lower than it is today.
משנה מסכת הוריות פרק ג
כהן קודם ללוי לוי לישראל ישראל לממזר וממזר לנתין ונתין לגר וגר לעבד משוחרר .אימתי?
בזמן שכולן שוין .אבל אם היה ממזר תלמיד חכם וכהן גדול עם הארץ ממזר תלמיד חכם קודם
לכהן גדול עם הארץ:
תלמוד בבלי מסכת יומא דף עא עמוד ב
תנו רבנן :מעשה בכהן גדול אחד שיצא מבית המקדש ,והוו אזלי כולי עלמא בתריה .כיון דחזיונהו
לשמעיה ואבטליון  -שבקוהו לדידיה ואזלי בתר שמעיה ואבטליון.
בית הבחירה למאירי מסכת יומא דף עא עמוד ב
שמעיה ואבטליון שהיו גרים ובאים מבני בניו של סנחריב כמו שהוזכר
במסכת גיטין נ"ז ב
תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף נט עמוד א
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם ֶאת ֻחקּ ַֹתי וְ ֶאת ִמ ְשׁ ָפּ ַטי
ויקרא פרק )יח:ה(ְ " :
ָחי ָבּ ֶהם ֲאנִ י יְ קֹוָק".
אָדם ו ַ
ֲשׂה א ָֹתם ָה ָ
ֲא ֶשׁר ַיע ֶ
כהנים לויים וישראלים לא נאמר ,אלא "האדם" .הא
למדת :שאפילו נכרי ועוסק בתורה הרי הוא ככהן
גדול!  -התם בשבע מצות דידהו.
May 29, 1930 – Dec. 27, 2010

R. Riskin, Shmot, p.82
The slaying of the firstborn was a dramatic confirmation of the Divine desire for
ַטיָה ,שלטון המנוהל על ידי אנשים שנבחרו בזכות כישוריהם( meritocracy
ִיטֹוקר ְ
) ֶמר ְ

שמות פרק ד
ַע ְב ֵדנִ י
יך ַשׁ ַלּח ֶאת ְבּנִ י וְ י ַ
אָמר יְ קֹוָק ְבּנִ י ְבכ ִֹרי יִ ְשׂ ָר ֵאל) :כג( ָוא ַֹמר ֵא ֶל ָ
אָמ ְר ָתּ ֶאל ַפּ ְרעֹה כֹּה ַ
)כב( וְ ַ
ַתּ ָמ ֵאן ְל ַשׁ ְלּחוֹ ִהנֵּה אָנ ִֹכי ה ֵֹרג ֶאת ִבּנְ ָך ְבּכ ֶֹר ָך:
וְ
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