
 

 ה בקרוב"שעומדת לצאת אי                                                           הספרים דף מתוך סדרת
  

 ]מותר לצלם לזיכוי הרבים[, "ֶּתְחָּפץֶׁשד ַעַאֲהָבה ָהת ֶאעֹוְררּו ְּת  "א"תשע   ֲאָלִפים'ה תולדותגליון פרשת 

ַות  ְצ כָֹרה ִמ ָכה  ׁשֶֹרׁש  ִהיא  ְּב ָר ְב    ִל

ַכר ְלַיֲעקֹב ֶאת ַהְּבכֹוָרה ָּכתּוב ְלָהִבין ַמּדּוַע ִּבְתִחָּלה ְּכֶׁשֵעָׂשו ָמ

 י"ִּׁשר ַרֵאָבְמּו ".ַוִּיֶבז ֵעָׂשו ֶאת ַהְּבכָֹרה" )לד, בראשית כה(

 ַהְינּו ֶׁשֵעָׂשו לֹא ֶהְחִׁשיב ֶאת ַהְּבכֹוָרה ,ֶׁשִּבָּזה ֲעבֹוָדתֹו ֶׁשל ָמקֹום

ְוַאַחר ָּכְך ,  ֲעָדִׁשיםּוָבז ָלּה ְוִהְסִּכים ִלְמּכֹר אֹוָתּה ְּתמּוַרת ְנִזיד, ִלְכלּום

ַוּיֹאֶמר ֲהִכי ָקָרא ְׁשמֹו ַיֲעקֹב ַוַּיְעְקֵבִני ֶזה " )לו, שם כז(ָּכתּוב 

 ְוָכאן ֵעָׂשו ".ַפֲעַמִים ֶאת ְּבכָֹרִתי ָלָקח ְוִהֵּנה ַעָּתה ָלַקח ִּבְרָכִתי

ּוַמְׁשַמע ֶׁשָּכַאב , ִמְתלֹוֵנן ִלְפֵני ִיְצָחק ֶׁשַּיֲעקֹב ָלַקח ֶאת ַהְּבכֹוָרה ְוַהְּבָרָכה

ְועֹוד . ּוַמה ִהְׁשַּתָּנה ֵאֶצל ֵעָׂשו ַּבַּיַחס ֶׁשּלֹו ַלְּבכֹוָרה, לֹו ַּגם ַעל ַהְּבכֹוָרה

ָלֵכן , ַרק ַּגְׁשִמּיּות, ָצִריְך ְלָהִבין ְּדַמְׁשַמע ֶׁשֵעָׂשו ֵאיֶנּנּו ַמֲחִׁשיב רּוָחִנּיּות

ְּתמּוַרת ְנִזיד ֲעָדִׁשים , ָבר רּוָחִני ַנֲעֶלההּוא מּוָכן ִלְמּכֹר ֶאת ַהְּבכֹוָרה ָּד

 ֶׁשֵעָׂשו ָמַכר ְלַיֲעקֹב ֶאת )יז, ר לא"שמו( ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש .ֶׁשל ַּגְׁשִמּיּות

ְּתמּוַרת ֶּכֶסף ְוָזָהב , ֶחְלקֹו ִּבְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלה ֶׁשהּוא ָּדָבר רּוָחִני ַנֲעֶלה

ָּכתּוב , ְלַאַחר ֶׁשַּיֲעקֹב ָלַקח ְלֵעָׂשו ֶאת ַהְּבָרָכה ֶׁשל ִיְצָחקּוַמּדּוַע , ַּגְׁשִמי

ַוֲהֵרי ִּבְרַּכת , "ַוִּיְצַעק ְצָעָקה ְּגדָֹלה ּוָמָרה ַעד ְמאֹד" )לד, בראשית כז(

  ּוַמּדּוַע ֶזה נֹוֵגַע ְלֵעָׂשו ַעד ֶעֶצם , ִהיא ָּדָבר רּוָחִני, ִיְצָחק ִּבְרַּכת ַצִּדיק

  .ַהֶּנֶפׁש  

ְוָיַדע ֶאת ַהַּמֲעָלה ֶׁשל , ְלָבֵאר ְּדֵעָׂשו ְּבַוַּדאי ָיַדע ַמִהי רּוָחִנּיּות

ּוְבַוַּדאי ִחְּנכּו , ְּדֵעָׂשו ָּגַדל ַּבַּבִית ֶׁשל ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק, רּוָחִנּיּות

, בראשית נ (ָנָתן ַּכּמּוָבא ְּבַתְרּגּום יֹו,אֹותֹו ְוִלְּמדּו אֹותֹו ֶאת ָּכל ָהִעְנָיִנים

ּוִמֶּזה רֹוִאים ֶׁשָהרֹאׁש , ֶׁשרֹאׁשֹו ֶׁשל ֵעָׂשו ִנְקַּבר ִּבְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלה, )יג

ל "ח ְלָהֲאִריַז" ְוֵכן מּוָבא ְּבפרע.ְוָהָיה ָראּוי ִלָּקֵבר ָׁשם, ַהּתֹוָרהת ֶאָיַדע 

ֵכן הּוא ִנְקַּבר ִּבְמָעַרת  ָל,ה ְקֻדָּׁשהָת ֶׁשְּברֹאׁשֹו ֶׁשל ֵעָׂשו ָהְי,)'תס' ח ע"ר(

, ַרק ֶאת ַהַּגְׁשִמּיּות, ֶאָּלא ֶׁשֵעָׂשו לֹא ֶהֱחִׁשיב ֶאת ָהרּוָחִנּיּות, ַהַּמְכֵּפָלה

ְוָכל ַמה , ְּדֵעָׂשו ַמֲחִׁשיב ַרק ָּדָבר ֶׁשּנֹוֵתן לֹו ֲהָנָאה ִמָּיִדית ָּבעֹוָלם ַהֶּזה

ּוִמֵּמיָלא ֶאת ַהְּבכֹוָרה ּוְמָעַרת , יבֶּׁשָּקׁשּור ָלעֹוָלם ַהָּבא הּוא לֹא ַמֲחִׁש

ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן , ֵאיֶנּנּו ַמֲחִׁשיב,  ֲהָנָאה ַּגְׁשִמיתןֶׁשֵאין לֹו ֵמֶה, ַהַּמְכֵּפָלה

  ְוָלֵכן ָצַעק ְצָעָקה ,  ְּבָרָכה ְּבַגְׁשִמּיּותה ְמִביָאיאֵעָׂשו ָיַדע ֶׁשִה, ִּבְרַּכת ִיְצָחק

   .ַּגְׁשִמּיּות ֶׁשִהְפִסידַעל ַה, ְּגדֹוָלה ּוָמָרה  

 ִיְצָחק ַוּיֹאֶמר ְלֵעָׂשו ֵהן ְּגִביר ַׂשְמִּתיו ַוַּיַען" )לז, בראשית כז(

 ְוֶאת ָּכל ֶאָחיו ָנַתִּתי לֹו ַלֲעָבִדים ְוָדָגן ְוִתירׁש ְךָל

 ַעּוּדה ַמֶּׁשַקְתם ִמי ָׁש"ִּׁשַר ְו,"יִנְסַמְכִּתיו ּוְלָכה ֵאפֹוא ָמה ֶאֱעֶׂשה ְּב

ת א ֶאלֹ ְו,"ְךיו ָלִּתְמיר ַׂשִבְּג"ל ית ֶׁשיִעִבְּׁשה ַהָכָרְּבת ַהיר ֶאִּכְזק ִהָחְצִי

ה ל ַמי ָּכֵרו ֲהָׂשֵעז ְלַמק ָרָחְצִי ְּדּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו תנֹוֹואׁשִרת ָהכֹוָרְּבַה

  ָדָגן ְוִתירׁש ְו", בקֲֹעַיי ְלִּתַתר ָנָבה ְּכת ֶזֶאְו, ףֶסה ֶּכה ֶזֶצה רֹוָּתַאֶּׁש

  ".ְסַמְכִּתיו  

הּוא ֵהִבין ֶׁשָהָיה ָּכאן , ִּגָּלה ֶׁשַּיֲעקֹב ָלַקח לֹו ֶאת ַהְּבָרָכה

ַהּכַֹח ת ֶאּכַֹח ֶעְליֹון רּוָחִני ֶׁשָּבא ִמן ַהָּׁשַמִים ְוָנַתן ְלַיֲעקֹב 

 ָרָצה ֶּבֱאֶמת ְלָבֵרְך ֶאת ַּדֲהֵרי ִיְצָחק, ְוָהֶאְפָׁשרּות ָלַקַחת לֹו ֶאת ַהְּבָרָכה

ּוְכֶׁשֵעָׂשו ְמַגֶּלה ֶאת ֶזה הּוא ֵמִבין ֶׁשַּגם ָהרּוָחִנּיּות ֶׁשּלֹא ְקׁשּוָרה , ֵעָׂשו

ַּגם , ֶׁשהּוא ָמַאס ְוַיֲעקֹב ָאַהב, ְּכמֹו ַהְּבכֹוָרה ְלָמָׁשל, ְיִׁשירֹות ַלַּגְׁשִמּיּות

 ַאף ֶׁשֵאין זֹאת ַהְׁשָּפָעה ְיִׁשיָרה ְּכמֹו ,ָלּה ֵיׁש ַהְׁשָּפָעה ַעל ַהַּגְׁשִמּיּות

ֶאָּלא ִהיא ּכַֹח רּוָחִני ֶׁשּפֹוֵעל ּוְמסֹוֵבב ֶאת , ְּבָרָכה ֶׁשַּמְמִׁשיָכה ֶׁשַפע ַּגְׁשִמי

ְוֶׁשִרְבָקה ֵּתַדע ֶׁשִּיְצָחק ְמֻעְנָין ְלָבֵרְך ֶאת , ַהִּסּבֹות ֶׁשִּיְצָחק ִיְהֶיה סּוָמא

 ְוָאז .'ְוֶׁשַּיֲעקֹב ַיְצִליַח ְלהֹוִציא ַהְּבָרכֹות ְוכּו,  ִיְתַעֵּכב ַּבֶּדֶרְךְוֶׁשֵעָׂשו, ֵעָׂשו

ְוַגם ָלֶזה ֵיׁש , הּוא ֵמִבין ֶׁשַּגם ַהְּבכֹוָרה ֵיׁש ָלּה ֲחִׁשיבּות ִמְּבִחיָנתֹו

ם ְוָאז הּוא צֹוֵעק ַּג, ַהְׁשָּפָעה ֲעִקיָפה ַעל ַהַּגְׁשִמּיּות ֶׁשהּוא ָּכל ָּכְך אֹוֵהב

ֵמַאַחר , "ֶאת ְּבכָֹרִתי ָלָקח ְוִהֵּנה ַעָּתה ָלַקח ִּבְרָכִתי"ַעל ַהְּבכֹוָרה 

ה ּדֹוֵאג "ַהָּקָּב, ה"ְוִנְדָּבק ַּבָּקָּב, ֶׁשַּיֲעקֹב ַמֲחִׁשיב ֶאת ָהרּוָחִנּיּות ְוַהְּבכֹוָרה

 ִהיא אֹוִתּיֹות הְבכָֹרִּד, לֹו ֶׁשַּיְצִליַח ִלְגנֹב ֵמֵעָׂשו ֶאת ַהְּבָרָכה ַהַּגְׁשִמית

ְוֵכן ְנׁשֹוָתיו . ְוַעְכָׁשו ֵעָׂשו ּכֹוֵעס ַּגם ַעל ַהְּבכֹוָרה, ְוֶזה ָּתלּוי ָּבֶזה, ְּבָרָכה

ֵהן , ֶׁשל ֵעָׂשו ֶׁשָהיּו ַמְקִטירֹות ַלֲעבֹוָדה ָזָרה ְוִסְּמאּו ֶאת ֵעיָניו ֶׁשל ִיְצָחק

ִאים ֶׁשֵעָׂשו ִהְפִסיד ֶאת ַהְּבָרָכה ְורֹו. ָּגְרמּו ֶׁשַּיֲעקֹב ִיַּקח ֶאת ַהְּבָרכֹות

ְּדִבְרַּכת , ְוֵכן רֹוִאים ֶׁשְּׁשֵני ְמאָֹרעֹות ֵאּלּו ָהיּו ְּבאֹותֹו יֹום. ִּבְגַלל ֲחָטָאיו

ְוֵכן ְמִכיַרת ַהְּבכֹוָרה . )לב(א "ַּכּמּוָבא ְּבפרדר, ִיְצָחק ָהְיָתה ְּבֶעֶרב ֶּפַסח

ּוְנָבֵאר ְלַקָּמן . )תעו' ח ס"או(ג "ח ַּכּמּוָבא ְּבפמֶׁשל ֵעָׂשו ָהְיָתה ְּבֶעֶרב ֶּפַס

  ּוַמַּכת ְּבכֹורֹות ֶׁשָהְיָתה ֶהְמֵׁשְך , ַמּדּוַע ְּביֹום ֶזה ָהיּו ְׁשֵני ְמאָֹרעֹות ֵאּלּו

  . ָלֶהם  

" ֶזה"ַמהּו , "ַוַּיְעְקֵבִני ֶזה ַפֲעַמִים" .)תולדות קמה(ַּבּזַֹהר 

ֶאָּלא ִמָּלה ַאַחת ָהְיָתה , ַמִים ִמיָּבֵעי ֵליּהַוַּיְעְקֵבִני ַּפֲע

  רֹוִאים ֶׁשַעְכָׁשו .  לֹו ַּפַעם ַאֶחֶרת ִּבְרָכִתיְךְּבכָֹרִתי ָהַפ, ְׁשֵּתי ְפָעִמים

  .  ִעְנָין ֶאָחדןיֶהֵּתּוְׁש, ַיֲעקֹב ָזָכה ַּגם ַלְּבָרָכה, ֵעָׂשו ֵהִבין ֶׁשִּמּכַֹח ַהְּבכֹוָרה  

ַוּיֹאֶמר ֲהִכי ָקָרא ְׁשמֹו ַיֲעקֹב ַוַּיְעְקֵבִני ֶזה " )לו, בראשית כז(

 ".ַפֲעַמִים ֶאת ְּבכָֹרִתי ָלָקח ְוִהֵּנה ַעָּתה ָלַקח ִּבְרָכִתי

ֵקב ֲעֶׁשַּיֲעקֹב ָאַחז ַּבָהִעְנָין ת  ֶא'ִהְתַקְּדׁשּות ָּבֲאִכיָלה'ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 

 ד"ֶׁשַּיֲעקֹב ַמְׁשִליט ֶאת ַהּיֹוז ִלְרמֹ, ָעֵקב' יאֹוִתּיֹות א  הּוַיֲעקֹבְּד, ֵעָׂשו

ּוִמֵּמיָלא הּוא אֹוֵחז ַּבֲעֵקב ֵעָׂשו , ַעל ָּכל ָהֵאיָבִרים ַעד ֶהָעֵקב, ְוַהּמַֹח

, בראשית ג(ב תּוָּכ ֶׁשמֹו ְּכ.ִּבְבִחיַנת ֶהָעֵקב ֶׁשִּמָּׁשם ֵעָׂשו ְמַקֵּבל ֶאת ּכֹחֹו

ֲהִכי ָקָרא ְׁשמֹו  "זַמו ָרָׂשאן ֵען ָּכֵכְו. "ֵקבְוַאָּתה ְּתׁשּוֶפּנּו ָע" )טו

ָצִריְך 

ִנְרֶאה 

ב תּוָּכ

ּוְכֶׁשֵעָׂשו 

ָמִצינּו 

ב תּוָּכ



  ה ָכא ָזה הּות ֶזכּוְזִבּו, ףּוּגל ַה ַעַחּמֹת ַהיט ֶאִלְׁשא ַמהּון ֶׁשיָו ֵּכ"ַיֲעקֹב

  ."ַוַּיְעְקֵבִני ֶזה ַפֲעַמִים"ו ָׂשת ֵע ֶאַחֵּצַנְל  

, ֶאת ַהְּבכֹור ַּדְוָקא ֶׁשִּיְצָחק ָרָצה ְלָבֵרְך )לו, בראשית כז(י "ְּבַרִּׁש

 ְךַּגם ָּברּו"ָאַמר , ּוְכֶׁשָּׁשַמע ֶׁשֵעָׂשו ָמַכר ֶאת ַהְּבכֹוָרה ְלַיֲעקֹב

רֹוִאים ֶׁשַּגם ִיְצָחק ֵהִבין ֶׁשַהְּבָרָכה ,  ְוָׂשַמח ֶׁשֵּבַרְך ֶאת ַיֲעקֹב"ִיְהֶיה

ְוֵכן . ִנית ֶׁשל ַהְּבכֹוָרהַהַּגְׁשִמית ַמִּגיָעה ְלִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ֶאת ַהֲחִׁשיבּות ָהרּוָח

ְכׁשּו ָרַוִּיְקחּו ֶאת ִמְקֵניֶהם ְוֶאת ְרכּוָׁשם ֲאֶׁשר  ")ו, בראשית מו(ַהָּכתּוב 

  ְלַרֵּמז , ר"ְּבכֹות "ר" ָּיבֹאּו ִמְצָרְיָמה ַיֲעקֹב ְוָכל ַזְרעֹו ִאּתֹוַוַנַען ְּכֶאֶרץ ְּב

  .ָרהֶׁשְרכּוׁשֹו ֶׁשל ַיֲעקֹב ָהָיה ִּבְזכּות ַהְּבכֹו  

 ָאַמר לֹו "ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ִמְכָרה ַּכּיֹום" )יג, ר סג"ב( ׁשָרְדִּמַּב

ם ֵׁשר ְּבֵאָבְמ' בָהָּזיד ַהִבְר'ר ֶפֵסְבּו. ַזִּבין ִלי ַחד יֹום ִמן ִּדיָדְך

י ֵדְּכ, תָּבַּׁשם ַהת יֹו ֶאר לֹוּכְֹמִּיו ֶׁשָׂשֵע ֵמׁשֵּקב ִּבקֲֹעַּייץ ֶׁשִׁשאְפָרק ֵמ"רהָה

, הֶּזם ַהָלעֹוג ָּבנּוֲעַּתת ַה ֶא לֹוׁשו ֵיָׂשֵען ֶׁשיָוֵּכ, הֶּזם ַהָלעֹוג ָּבֵּנַעְתִהְל

ּוְמבָֹאר . ָךֶבּוּטִמ גּוְּנַעְתִיְו עּוְּבְׂשִים ָּלֻּכת "ר, "ם"ֹוּיַּכ"ת ַבֵתז ְּבָּמֻרְמּו

  , הָכָרְּב ַהׁשֶריא ׁשֹת ִהָּבַׁשְו, ׁשֶר ׁשֹתֹון אֹוה ֵהָכָרְבה ּוָרכְֹּבן ֶׁשיָו ֵּכִלְדָבֵרינּו

  .תָּבַּׁשת ַהַׁשָּקיא ַּבה ִהָרכְֹּבת ַהַׁשָּקן ַּבֵכָל  

   

ֵאּלּו , "ַוִּתַּקח ִרְבָקה ֶאת ִּבְגֵדי ֵעָׂשו" :)תולדות קמב(ַּבּזַֹהר 

ְוֵאּלּו ַמְלּבּוֵׁשי , ֵהם ְלבּוִׁשים ֶׁשִהְרִויַח ֵעָׂשו ִמִּנְמרֹוד

ְוֵעָׂשו ָיָצא , ּוָבאּו ִליֵדי ִנְמרֹוד, יּו ִמן ָאָדם ָהִראׁשֹוןָכבֹוד ֶׁשָה

ְוָנַטל ֵאּלּו ַהְּלבּוִׁשים , ְוָהַרג אֹותֹו, ַלָּׂשֶדה ְוִנְלַחם ּבֹו ְּבִנְמרֹוד

, ְוָיָצא ַלָּׂשֶדה ְוִהְתַעֵּכב ָׁשם, ְואֹותֹו יֹום לֹא ָלַקח אֹוָתם. ִמֶּמּנּו

ֵּכיָון , ֶהם ֵעָׂשו לֹא ָהיּו ַמֲעִלים ֵריחֹות ְּכָללְוַכֲאֶׁשר ָהָיה ָלבּוׁש ָּב

, ֶׁשָּלַבׁש אֹוָתם ַיֲעקֹב ָאז ָחְזָרה ֲאֵבָדה ִלְמקֹוָמּה ְוֶהֱעלּו ֵריחֹות

ַוָּיַרח ֶאת ֵריַח ", ֶׁשִּבְגַלל ֶׁשָּיְפיֹו ֶׁשל ַיֲעקֹב ָיְפיֹו ֶׁשל ָאָדם ָהָיה

ָּלַבׁש אֹוָתם ַיֲעקֹב ֶהֱעלּו ֵריחֹות ֶׁשֵּכיָון ֶׁש, "ְּבָגָדיו ַוְיָבְרֵכהּו

רֹוִאים ֶׁשְּביֹום ְמִכיַרת . ְךְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ָאז ָיַדע ֶׁשָראּוי הּוא ְלִהְתָּבֵר

ֵעָׂשו ָהַרג ֶאת ִנְמרֹוד ְוָנַטל ִמֶּמּנּו ֶאת ַמְלּבּוָׁשיו ֶׁשל , ַהְּבכֹוָרה ְלַיֲעקֹב

ּוְמבָֹאר . ֵאּלּו ָזָכה ַיֲעקֹב ַלְּבָרָכהּוְבכַֹח ַמְלּבּוִׁשים . ָאָדם ָהִראׁשֹון

ה ְּביֹום "ָלֵכן סֹוֵבב ַהָּקָּב. ִלְדָבֵרינּו ְּדָכל ִעְנַין ַהְּבכֹוָרה ָהָיה ׁשֶֹרׁש ַהְּבָרָכה

ְמִכיַרת ַהְּבכֹוָרה ֶׁשַהְּבָגִדים ַהִּנְצָרִכים ְלַיֲעקֹב ְלצֶֹרְך ַהְּבָרָכה ַיִּגיעּו ַלַּבִית 

. א ַהְּזַמן ְלָלְבָׁשם ּוְלִהְתָּבֵרְךֹוְּכֵדי ֶׁשַּיֲעקֹב יּוַכל ְּבב, ֲעקֹב ְוֵעָׂשוֶׁשּבֹו ָּגרּו ַי

  ּוֵבַאְרנּו . ְוֵכן ְּבאֹותֹו ַהּיֹום ֶׁשל ְמִכיַרת ַהְּבכֹוָרה ִנְפַטר ַאְבָרָהם ָאִבינּו

  . םֶׁשִּמיַתת ַצִּדיִקים ְמִביָאה ְּבָרָכה ָלעֹוָל' ִמיַתת ַצִּדיִקים'ְּבַמֲאַמר   

 ְׁשֶכם ָךַוֲאִני ָנַתִּתי ְל"ְיהּוָדה ָאַמר ' ר )ו, ר צז"ב(ַּבִּמְדָרׁש 

זֹו ַהְּבכֹוָרה ּוְלבּוׁשֹו ֶׁשל ָאָדם , "ָךַאַחד ַעל ַאֶחי

ִנְרֶאה ְּדָלֵכן . ֶזה ֵעָׂשו, "ֲאֶׁשר ָלַקְחִּתי ִמַּיד ָהֱאמִֹרי", ָהִראׁשֹון

ַנת ַהְּבָגִדים ֶׁשל ָאָדם ָהִראׁשֹון ּוְנִתיַנת ַהְּבכֹוָרה ַהִּמְדָרׁש ְמַקֵּׁשר ֶאת ְנִתי

ְּכֵׁשם ֶׁשַּיֲעקֹב ָזָכה . ְלַרֵּמז ֶׁשְּבָגִדים ֵאּלּו ֵהם ֵחֶלק ֵמַהְּבכֹוָרה, ְליֹוֵסף

  ָּכְך , ִלְקנֹות ֶאת ַהְּבכֹוָרה ֵמֵעָׂשו ַּבּיֹום ֶׁשּבֹו ִהְתִחיָלה ְּגֻאַּלת ְּבָגִדים ֵאּלּו

  .ֵּבל ֶאת ַהְּבכֹוָרה ַיַחד ִעם ְּבָגִדים ֵאּלּויֹוֵסף ִק  

 ָּגְרמּו ןֵה, ֶׁשל ֵעָׂשו ַאַחר ַיֲעקֹב ְלַאַחר ֶׁשָּלַקח ֶאת ַהְּבָרָכה

ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ֶׁשַהְּבָרָכה ַּתְתִחיל ְלִהְתַקֵּים ְּבפַֹעל

ָּגַרם ֶׁשַּיֲעקֹב ְיַקֵּבל ,  ָממֹונֹו ֶׁשל ַיֲעקֹבֶׁשֶּזה ֶׁשֱאִליַפז ָלַקח' ַוֵּיֶלְך ָחָרָנה'

 .ב ְׁשָבִטים ָלעֹוָלם"ְוָיִביא י, ְוַגם ֶאת ֵלָאה, ְּבסֹופֹו ֶׁשל ָּדָבר ַּגם ֶאת ָרֵחל

ְּכֵׁשם ֶׁשֱאִליֶעֶזר ָלַקח ֶאת , ְּדִאם ָהָיה לֹו ָממֹון ָהָיה לֹוֵקַח ֶאת ָרֵחל ְוהֹוֵלְך

 ֶׁשְּבאֹותֹו יֹום ֶׁשַּיֲעקֹב ָלַקח )ב"פ( 'ֵסֶדר עֹוָלם'ּוָבא ְּבְוֵכן מ, ִרְבָקה ְוָהַלְך

ל " ְלָהֲאִריַז'ֵעץ ַחִּיים'ְוֵכן מּוָבא ְּב. נֹוְלדּו ָרֵחל ְוֵלָאה, ֶאת ַהְּבָרָכה ֵמֵעָׂשו

ִנְתַמְּתָקה ֵלָאה ְוָהְיָתה ְּבסֹוד  ֶׁשְּבאֹותֹו יֹום )רד' ב ע"שער לח ח(

  ָּלה ָהְיָתה ְראּוָיה ְלֵעָׂשו ּוְבאֹותֹו יֹום ָעְבָרה ִלְרׁשּות ְּדִמְּתִח, ַהְּקֻדָּׁשה

  .ַיֲעקֹב  

 ְךִמָּׁשְרֵׁשי ִמְצָוה זֹו ֶׁשָרָצה ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר )יח( ' ַהִחּנּוְךרֶפֵס'ְּב

ְלַמַען ַּדַעת ִּכי , ַלֲעׂשֹות ִמְצָוה ְּבֵראִׁשית ִּפְריֹו, ְלַזּכֹוֵתנּו

י "ַרק ַמה ֶּׁשְּיַחֵּלק לֹו הש, ֵאין לֹו ָלָאָדם ָּדָבר ָּבעֹוָלםְו, ַהּכֹל ֶׁשּלֹו

, ְוָיִבין ֶזה ִּבְראֹותֹו ִּכי ַאַחר ֶׁשָּיַגע ָהָאָדם ַּכָּמה ְיִגיעֹות, ַּבֲחָסָדיו

ְוָחִביב , ְוִהִּגיַע ַלְּזַמן ֶׁשָעָׂשה ְּפִרי, ְוָטַרח ַּכָּמה ְטָרִחים ְּבעֹוָלמֹו

ּוִמְתרֹוֵקן , ה"ִמָּיד נֹוְתנֹו ְלַהָּקָּב, ְריֹו ְּכָבַבת ֵעינֹוָעָליו ֵראִׁשית ִּפ

, רֹוִאים ֶׁשִּמְצַות ְּבכֹור. ּוַמְכִניסֹו ִלְרׁשּות ּבֹוְראֹו, ְרׁשּותֹו ִמֶּמּנּו

, ה ָנַתן ָלָאָדם"ֶׁשַהָּקָּב, ָּבָאָדם ּוַבְּבֵהָמה ִעְנָיָנּה ִקּדּוׁש ַהְּבָרָכה ַהַּגְׁשִמית

ל ֵּמַסא ְמר הּוֵתיֹו ְּבַהֻּמְבָחרת יר ֶאִזְחם ַמָדָאָה ֶׁשְךָכְבְּד', יָרּה ַלהּוְלַהֲחִז

ְלַסֵּמל ֶׁשְּבָרָכה , ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ַהְּבָרָכה ָּבָאה ִּבְזכּות ַהְּבכֹוָרה. 'ל הל ֶׁשּכַֹהֶׁש

ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ֶאת ּו, ְּכמֹו ְּבִמְצַות ְּבכֹור', זֹו ִנְּתָנה ָלָאָדם ְּכֵדי ְלַהֲחִזיָרּה ַלה

ע ַפד ֶׁשל עֹוֵּבַקְמ ּו זֹוֶכה ִלְבָרָכה',הל ַלּכֹת ַהה ֶאֶלֲעַּמ ֶׁשַמֲעַלת ַהְּבכֹוָרה

 .)תיקונים ל(ְוֵכן ִמְצַות ִּבּכּוִרים מּוָבא ַּבּזַֹהר . 'הד ַלת עֹולֹוֲעַהל ְלַכּוּיֶׁש

ֵרׁש ְלִמְצָוה זֹו אֹותֹו ַטַעם  ְמָפ)צא( 'ִחּנּוְך'ְוֵכן ַה, ֶׁשִהיא ִמְּלׁשֹון ְּבכֹור

  ּומֹוִסיף ָׁשם ֶׁשִּבְזכּות ִמְצָוה זֹו ִיְזּכּו ְלִבְרַּכת , ֶׁשְּמָפֵרׁש ְלִמְצַות ְּבכֹור

  . ְמִביִאים ֶאת ַהְּבָרָכה, ְּדַהִּבּכּוִרים ְוַהְּבכֹוִרים, ַהֵּפרֹות ְּבָרָכה ַּגְׁשִמית  

 ָך לֹא ְתַאֵחר ְּבכֹור ָּבֶניָךֲע ְוִדְמָךְמֵלָאְת" )כח, שמות כב(

, ַיַחד רֹוִאים ֶׁשַהָּכתּוב ַמְכִליל ִּבּכּוִרים ּוְבכֹוִרים, "ִּתֶּתן ִלי

ְוֵכן מּוָבא .  לֹוֶמֶדת ִמָּכאן ֶהֵּקׁש ִמִּבּכּוִרים ִלְבכֹוִרים:)בכורות כו(' ְוַהְּגָמ

ּכּוִרים ַמְתִחיָלה ַּבִּמִּלים  ֶׁשָּפָרַׁשת ִּב)כי תשא' פ( 'ַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל' רֶפְּבֵס

  ְלַרֵּמז " ָחדֶאָמקֹום ְּבְגֻדָּלה ּוֹוָרה ּתת "ר" ָתבֹוא" ְּד"ְוָהָיה ִּכי ָתבֹוא"

  . ֶׁשִּבּכּוִרים ַמְמִׁשיִכים ֶאת ַהְּבָרָכה  

ָהעֹוָלם ֵאין ָראּוי  )ל דרוש על התורה"דרשות מהר(ל "ַּבַּמֲהַר

, ַּבֲאֶׁשר ּבֹו ָהִרּבּוי, ת"ת זּוַלת ַהֵּביְלִהָּבְראֹות ִמּׁשּום אֹו

ִּכי , ת ֵיׁש ּבֹו ְּבָרָכה"ת ִמְּפֵני ֶׁשִּמַּצד ֶזה ַהֵּבי" ָּפַתח ְּבֵביְךּוְלָכ

ת ִהיא " ִּכי ֶעֶצם ַהֵּביְךְוַהּמֹוֵפת ַהחֹוֵת. ַהְּבָרָכה ִהיא ְּבִרּבּוי

ִּכי ִּבְלׁשֹון ְּבָרָכה , ָהִרּבּויַהְתָחַלת , ְּבָרָכה ַּבֶּמה ֶׁשִּמְסָּפָרּה ְׁשַנִים

ת "ִאם ַהֵּבי, ָּכל ָהאֹוִתּיֹות ָיבֹואּו ְּבִמְסָּפר ֶזה, ֲאֶׁשר ָׁשְרָׁשּה ָּבֵרך

ת "ֲהֵרי ִּכי ַהֵּבי, ׁש ַּבֵּמאֹות"ָהֵרי, ף ַּבֲעִׁשיִרּיֹות"ִאם ַהַּכ, ַּבֲאָחִדים

. ְׁשַנִיםָרָכה ָּבָאה ְּבִמְסָּפר רֹוִאים ֶׁשַהְּב. ְּבַעְצָמּה ִהיא אֹות ֶׁשל ְּבָרָכה

,  ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַהִּדין ֶׁשְּבכֹור נֹוֵטל ִּפי ְׁשַנִים ִּביֻרַּׁשת ָאִביוהֶזי ִּפל ַע

ִמּׁשּום ֶׁשֵּיׁש לֹו ֶאת ַהַּמֲעָלה ָהרּוָחִנית ֶׁשל , )יז, דברים יא(ַּכּמּוָבא ַּבָּכתּוב 

ָמִצינּו 

 ינּוִצָמ

ָמִצינּו 

ָמִצינּו 

ּוְרִדיפֹוָתיו 

מּוָבא 

ָּכתּוב 

מּוָבא 



 ֲהֵרי ,ֶׁשִּמְסָּפָרן ְׁשַנִים' ך'ר' ָלאֹוִתּיֹות בתֶכַהְּבכֹוָרה ׁשֶֹרׁש ַהְּבָרָכה ַהַּׁשֶּי

. ֶׁשִּיּטֹל ִּפי ְׁשַנִים, ִהיא ַמְׁשִּפיָעה ָעָליו ֶאת ַהְּבָרָכה ֶׁשָּבָאה ַּבִּמְסָּפר ְׁשַנִים

, תֹוּיִתן אֹוָתאֹות ְלֶכֶּי ַׁשךֶרֶּבם ַּגא ֶׁש"יָטִלן ְׁשֵהי ּכִֹחֲא' ג ר"רהיף ָהִסהֹוְו

ת  ֶא לֹוׁשֵּיי ֶׁשִמּו', הע ַלָנְכִנ ְוְךֶר ֶּבַעֵרֹום ּכָדָאֶׁש, היָעִנל ְּכת ַעֶזֶּמַר ְמְךֶרֶבְּד

  א יָלֵּמִמּו', הל ֵמּכַֹהת ֶׁשדֹוהֹוה ְלָרכֹוְּבת ַהַלֲעת ַמ ֶא לֹוׁשֵי, ְךֶרֶּבת ַהַלֲעַמ

  .הָכָרְבה ִלֶכא זֹוהּו  

 ַּבְּבכֹוָרה ְּכֵדי ַלֲעבֹד ְּבֵבית  ֶׁשַּיֲעקֹב ָחַׁשק)יג, ר סג"ב(ַּבִּמְדָרׁש 

ִנְרֶאה ְּדֶזה ּגּוָפא ַהַּטַעם ֶׁשַהְּבכֹוִרים ִנְלְקחּו ָלֲעבֹוָדה , ַהִּמְקָּדׁש

, ּוְגֻאַּלת ִמְצַרִים, ְלַסֵּמל ֶׁשַהָּצַלת ַהְּבכֹוִרים ִמִּמְצַרִים, ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש

, ַמְּטָרָתּה, ִמית ֶׁשָּבָאה ְּבִעְקבֹות ֶזהְוַהְּכִניָסה ָלָאֶרץ ִעם ַהְּבָרָכה ַהַּגְׁש

ְּכמֹו ', ֶׁשָּׁשם ָהיּו ַמֲעִלים ֶאת ַהַּגְׁשִמּיּות ַלה, ָהֲעבֹוָדה ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש

 ְוָראּוי ֶׁשַהֲעָלָאה זֹו ֵּתָעֶׂשה ַעל ְיֵדי ַהְּבכֹוִרים ֶׁשֵהם .'ָקְרָּבנֹות ּוְנָסִכים ְוכּו

ְוָלֵכן , ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש' ה ַּכְבָיכֹול ִלְהיֹות ְמָׁשְרֵתי ה"ָּבַעְצָמם ֻמְחָזִרים ַלָּק

 .ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש' ֵהם ֵאֶּלה ֶׁשַּמְמִׁשיִכים ְלַהֲעלֹות עֹוד ָועֹוד ַּגְׁשִמּיּות ַלה

ִּכי ַיֲעקֹב ָחַׁשק ַּבַּמֲעָלה ָהרּוָחִנית ַהּזֹאת , ְוָלֵכן ָחַׁשק ַיֲעקֹב ַּבְּבכֹוָרה

ַלֲעבֹד ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ּוְלַהֲעלֹות , ה"יֹות ַּכְבָיכֹול ֻמְפָרׁש ּוֻמְקָּדׁש ַלָּקָּבִלְה

הּוא ִקֵּבל ֶאת ַהְּבָרָכה , ְוָלֵכן ִּבְזכּות ֶזה ַּדְוָקא, ה"עֹוד ָועֹוד ַּגְׁשִמּיּות ַלָּקָּב

הּוא ֶׁשֵמַאַחר ,  ַהְּבָרָכההְלַסֵּמל ֶׁשּלֹו ְראּוָי, ְּבִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ַהֶּזה ִמִּיְצָחק

ְוֵכן ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר . ִּדְבכֹוָרה ְמִביָאה ְּבָרָכה, ַּבֲחָזָרה'  ַלהּהָתֹוַיֲעֶלה א

ֶׁשִּבְרַּכת ִיְצָחק ְלַיֲעקֹב ְּתֻקַּים ִּבימֹות ַהָּמִׁשיַח ', ַוֶּיֱאַהב ִיְצָחק ֶאת ֵעָׂשו'

ְוֵכן מּוָבא . ְּכָקְרָּבן' ל ַהְּקִלַּפת נַֹגּה ַלהֶׁשָאז ַיֲעלּו ֶאת ַהַּגְׁשִמּיּות ִעם ָּכ

ֶׁשֶּלָעִתיד ָלבֹא ַּתֲחזֹר , )מה, כח במדבר ג, בראשית מט( 'יםִּיַהַחר אֹו'ָּב

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ֵּכיָון ֶׁשָאז ִיְזּכּו , ָהֲעבֹוָדה ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ַלְּבכֹוִרים

  ּוִמֵּמיָלא ִמן ָהָראּוי ֶׁשָּדָבר , ה"ַהַּגְׁשִמּיּות ַלָּקָּבת ֶאְלַמְדֵרָגה זֹו ֶׁשַּיְחִזירּו 

  . ֶזה ֵיָעֶׂשה ַעל ְיֵדי ַהְּבכֹוִרים  

ַקֶּדׁש ִלי ָכל ְּבכֹור ֶּפֶטר ָּכל ֶרֶחם ִּבְבֵני " )ב, שמות יג(

ֶּפֶטר ָּכל " י"ִּׁשר ַרֵאָבְמּו. "ִיְׂשָרֵאל ָּבָאָדם ּוַבְּבֵהָמה ִלי הּוא

ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ַהּתֹוָרה ְמַרֶּמֶזת ֶאת ִעְנַין . ֶׁשָּפַתח ֶאת ָהֶרֶחם, "ֶחםֶר

 ֶאת ּפֹוַתַחתְלַרֵּמז ֶׁשִּמְצַות ְּבכֹוָרה ,  ֶאת ָהֶרֶחםָּפַתחֶׁשַהְּבכֹור ֶּפֶטר ַה

י ֵנְבִּד, ףּוּלִחְּבח "ַּפַר או ְך"ֶרָּפת "ר" םֶחֶרל ָּכר ֶטֶּפ"ן ֵכְו. ַׁשֲעֵרי ַהְּבָרָכה

, 'ּוְלַהֲעלֹוָתם ַלה םִיַרְצִמח ְּב"ַּפי ַרֵררּור ֵּבֵרָב ְלְךֶרת ֶּפַדבֹו ֲעדּוְבל ָעֵאָרְׂשִי

 ְוֵכן ַהַּתְרּגּום .הָכָרְּבי ַהֵרֲעת ַׁש ֶאַחֵתֹוּפם ֶׁשֶחל ֶרר ָּכֶטֶפ ְלכּוה ָזת ֶזכּוְזִבּו

 ָזכּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּדִביִציַאת ִמְצַרִים, ַּפִּטיָרא הּוא ַמּצֹותֶׁשל ַהִּמָּלה 

,  ַּפִּטיָראןָלֵכן ָאְכלּו ַמּצֹות ֶׁשֵה, ְלַמֲעַלת ַהְּבכֹוָרה ֶׁשּפֹוַתַחת ֶאת ַהְּׁשָעִרים

 ִּדְבִקיַעת ,"ַוִּיָּבְקעּו ַהָּמִים"ְּבִגיַמְטִרָּיא ַהָּכתּוב ֶּפֶטר ְוֵכן . ְלׁשֹון ְּפִתיָחה

  ּוְפִתיָחה זֹו , ת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמַהִּמְצִריםַהָּים ָהְיָתה ְּפִתיַחת ַהָּים ְלַהָּצַל

  . ָהְיָתה ְּבכַֹח ַהְּבכֹוָרה ֶׁשָּזכּו ָלּה ִּביִציַאת ִמְצַרִים  

ְּבִני ְבכִֹרי ' ְוָאַמְרָּת ֶאל ַּפְרעֹה ּכֹה ָאַמר ה" )כב, שמות ד(

ְּתָמֵאן  ַׁשַּלח ֶאת ְּבִני ְוַיַעְבֵדִני ַוָךָואַֹמר ֵאֶלי: ִיְׂשָרֵאל

ְּבִני " י"ִּׁשר ַרֵאָבְמּו. "ָך ְּבכֶֹרָךְלַׁשְּלחֹו ִהֵּנה ָאנִֹכי הֵֹרג ֶאת ִּבְנ

ה ַעל ְמִכיַרת ַהְּבכֹוָרה ֶׁשָּלַקח ַיֲעקֹב "ָּכאן ָחַתם ַהָּקָּב, "ְבכִֹרי

 ָחַתם ִלְכאֹוָרה ָצִריְך ְלָהִבין ַמה ַּׁשָּיְך לֹוַמר ֶׁשַרק ְּבַמַּכת ְּבכֹורֹות. ֵמֵעָׂשו

ֲהֵרי ְּבַוַּדאי ִהְסִּכים . ה ַעל ְמִכיַרת ַהְּבכֹוָרה ֶׁשל ֵעָׂשו ְלַיֲעקֹב"ַהָּקָּב

ְוִנְרֶאה ְלָבֵאר ַעל ִּפי ְּדָבֵרינּו . ה ַעל ַהְּמִכיָרה ִמָּיד ְּכֶׁשֶּנֶעְׂשָתה"ַהָּקָּב

ֶׁשְּמַסֵּמל ַהָּלׁשֹון ָחַתם ַוֲחִתיָמה ' ַחְׁשַמל ִציִצית'ְּדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 

ְוֵכן ִנְרֶאה ְּדַוַּדאי ִהְסִּכים . ַּדֲחִתיַמת ַהֶּמֶלְך ִהיא ַהְׁשָּפַעת ַהֶּמֶלְך. ַהְׁשָּפָעה

ה "ָחַתם ַהָּקָּב ָּכאןֲאָבל ַהֲחִתיָמה , ה ַעל ְמִכיַרת ַהְּבכֹוָרה ִמָּיד"ַהָּקָּב

ְבַמַּכת ְּבכֹורֹות ִּד, ִהְתִחיָלה ְּבַמַּכת ְּבכֹורֹות, ַעל ְמִכיַרת ַהְּבכֹוָרה

ִּדְבַמָּכה זֹו ָזכּו ִיְׂשָרֵאל , ִהְתִחיָלה ַהְׁשָּפַעת ְמִכיַרת ַהְּבכֹוָרה ֵמֵעָׂשו ְלַיֲעקֹב

ְוזֹו ָהְיָתה ַמְּטַרת ַיֲעקֹב ְּכֶׁשָּקָנה ', ְלַדְרַּגת ַהְּבכֹוָרה ִלְהיֹות ֻמְפָרִׁשים ַלה

 ֶׁשַּיֲעקֹב ָקָנה ְךְּבאֹותֹו ַתֲאִריֹות ָהְיָתה ְוָלֵכן ַמַּכת ְּבכֹור. ַהְּבכֹוָרה ֵמֵעָׂשו

, ֶׁשִּיְצָחק ֵּבַרְך ֶאת ַיֲעקֹב ְךְבאֹותֹו ַתֲאִריּו, ֶאת ַהְּבכֹוָרה ֵמֵעָׂשו

ה ם ֶזיֹון ְּבֵכְו. ְּדַהּכֹל ָהָיה ֶהְמֵׁשְך ֶאָחד, ֶׁשְּמאָֹרעֹות ֵאּלּו ָהיּו ְּבֶעֶרב ֶּפַסח

א "ם מהרֵׁשְּב' סָחְני ִּפיֵלִבְׁש'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו .לדֹו ָּגׁשכּוְרל ִלֵאָרְׂש ִיכּוָז

ל ֵּבִּקֶׁשים ִׁשָדֲעל ָהז ַעֵּמַר ְמש"עד, היָצִּדל ז ַעֵּמַר ְמך"דצא ֶׁשְזעְלֶּבִמ

ת ַּכַמְּב ֶׁשּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו. בא חֹוָּבז ֶׁשֵּמַר ְמב"באחּו, הָרכֹוְּבל ַהו ַעָׂשֵע

  ל ב ֶׁשחֹוא ַהָבּו, יםִׁשָדֲעת ָהַרמּוה ְּתיָרִכְּמם ַהּוּיל ִקה ַעיָצִד ְלכּות ָזרֹוכֹוְּב

  .םֵּיַקְתִהְלע ּוַריָּפה ִלָרכֹוְּבת ַהר ֶאַכָּמו ֶׁשָׂשֵע  

ן ֵּבן ַהיֹוְדת ִּפיַנִחְבה ִּבָתְים ָהִיַרְצת ִמיַאִצְּי ֶׁש:)תרומה קעד(ר ַהּזַֹּב

 )ח, דברים ז(ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, יםִרְצִּמד ַהַּיל ִמֵאָרְׂשת ִיה ֶאָדָּפ' הֶׁש

ה ֶׁשה ָקָראֹוְכִל ְו".ַוִּיְפְּדָך ִמֵּבית ֲעָבִדים ִמַּיד ַּפְרעֹה ֶמֶלְך ִמְצָרִים"

ת ּוׁשְרר ִלֵזחֹוְו' ת הּוׁשְרן ֵמֵּבת ַה ֶאֶׁשּמֹוִציִאים ֹוׁשרּון ֵּפֵּבן ַהיֹוְדי ִּפֵרֲה

ר ֵאָב ְלִנְרֶאה. 'ת הּוׁשְר ִלנּוְסַנְכִנה ְועְֹרת ַּפּוׁשְר ֵמאנּוָצם ָיִיַרְצִמְבּו, מֹוְצַע

ת יַנִחה ְּבֶזה ָּבָתְיָה', ת הּוׁשְרים ִלִרכֹוְּב ַהסּוְנְכ ִניִציַאת ִמְצַרִיםִּבן ֶׁשיָוֵּכ

ת ֶבֶּיַח ְמיִציַאת ִמְצַרִיםִּד, םָמקֹוְמ ִּבסּוְנְכים ִנִרכֹוְּבַהל ֶׁשֵאָרְׂשל ִיָכן ְליֹוְדִּפ

, יםִנֲה ּכֹיּוָהים ֶׁשִרכֹוְּב ַהמֹוְּכ' הי ַלֵרְמַגים ְלִׁשָרְפת ֻמיֹוְהִלִיְׂשָרֵאל ל ת ָּכֶא

 ּוׁשְרְפים ֻהִרכֹוְּבַהְו', ת הדּוְבַע ְלנּוְסַנְכִנה ְועְֹרת ַּפדּוְבַע ֵמאנּוָצָּין ֶׁשיָוֵּכ

ִיְׂשָרֵאל ל ַלר ְּכבּון ֲעיֹוְדת ִּפיַנִחְבה ִּבָיה ָהן ֶזֵכָל, ִיְׂשָרֵאלל ַלל ְּכם ָּכקֹוְמִּב

ְוָאַמְרָּת ֶאל ַּפְרעֹה ּכֹה ָאַמר " )כב, שמות ד(תּוב ן ָּכֵכְו. רַהּזֹי ַהֵרְבִדְּכ

ל ַלל ְּכ ָּכְיִציַאת ִמְצַרִיםם ֶדֹוּקים ֶׁשִארֹוְו, "ְּבִני ְבכִֹרי ִיְׂשָרֵאל' ה

א ן לִֹיַדֲען ֶׁשיָור ֵּכַהּזֹי ַהֵרְבִּדי ִפר ְלָאבְֹמּו, רכֹום ְּבֵׁשים ְּבִאָרְקִנִיְׂשָרֵאל 

א רְֹקר ִלָׁשְפ ֶאְיִציַאת ִמְצַרִיםר ַחַאם ְלת ַגֶמֱאֶבּו. יִציַאת ִמְצַרִים ִּבדּוְפִנ

  ',  ִיְׂשָרֵאל ֻמְפָרׁש ַלֲעבֹוַדת הלַלְּכן ֶׁשיָוֵּכ, רכֹום ְּבֵׁשְּבִיְׂשָרֵאל ל ַלל ְּכָכְל

  .  ְּבכֹוָרהְוַהְפָרָׁשה זֹו ִהיא ִּבְבִחיַנת  

ְּדֶפַסח , ְּדָלֵכן ִעְנַין ַהְּבכָֹרה ְוַהְּבָרָכה ִמְתַקְּׁשִרים ִעם ֶּפַסח ַּדְוָקא

הּוא ַהְּזַמן ֶׁשל ַהְׁשָּפַעת ַהַּפְרָנָסה ִּכְדֵבַאְרנּו ַּבִּנְסָּפח ְלַמֲאַמר 

ְבִחיַנת ִּב' ּה ַלהְוַתְכִלית ַהְׁשָּפָעה זֹו ִהיא ְּכֵדי ְלַהֲעלֹוָת. 'סֹוד ַהֵחִצי'

ָלֵכן ְּבֶעֶרב ֶּפַסח ַיֲעקֹב ָקָנה ֶאת ַהְּבכֹוָרה ֶׁשֵהִביָאה לֹו ַאַחר ָּכְך . ְּבכֹוָרה

ּוְבַעְרּבֹו ֶׁשל יֹום ֶזה ָזכּו ְּבכֹוֵרי , ֶאת ַהְּבָרָכה ֶׁשל ִיְצָחק ְּבאֹותֹו יֹום

  ּוְלַהֲעלֹות ַּגְׁשִמּיּות ' ים ַלהְּכֵדי ִלְהיֹות ֻמְפָרִׁש, ִיְׂשָרֵאל ִלָּנֵצל ְּבִמְצַרִים

  . ְוֶזה ָהִעְנָין ֶׁשל ַּתֲעִנית ְּבכֹוִרים ְּבֶעֶרב ֶּפַסח ַּדְוָקא ְּכִדְלַקָּמן. 'ַלה  

ָּגְרִסיַנן ְּבַמֶּסֶכת סֹוְפִרים ַהְּבכֹורֹות  )'ח תע"או( 'ּטּור'ַּב

ִּנְּצלּו ִמַּמַּכת ְוַהַּטַעם ֵזֶכר ַלֵּנס ֶׁש, ִמְתַעִּנין ְּבֶעֶרב ֶּפַסח

ְוָכַתב ָהֲאִבי ֶעְזִרי ֶׁשַּגם ְּבכֹור ָלֵאם ֵיׁש לֹו ְלִהְתַעּנֹות , ְּבכֹורֹות

ָמִצינּו 

ָּכתּוב 

ָּכתּוב 

 ינּוִצָמ

ִנְרֶאה 

מּוָבא 



 ְךּוִמיהּו ְּגדֹול ַהַּבִית ֵאין ָצִרי, ְּכמֹו ֶׁשָהְיָתה ַהַּמָּכה ַּגם ָּבֶהם

ּוֵּלי ְלִהְתַעּנֹות ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָהְיָתה ָּבֶהם ַהַּמָּכה לֹא ַמְחְמִריַנן ּכ

 ֵנס ֲהֵרי .ַלֵּנס ֵזֶכר ַּתֲעִנית ֶׁשעֹוִׂשים ְּדֵהיָכן ָמִצינּו, ִלְכאֹוָרה ָקֶׁשה. ַהאי

 ֶׁשְּׂשֵמִחים ְּכֵׁשם .ֶזה ַעל הְסֻעָּד ְלַתֵּקן ָצִריְך ְוָהָיה ,ִׂשְמָחה ֶׁשל ִעְנָין הּוא

 ִעְנָין ֵיׁש ְּדִאם ָקֶׁשה ְועֹוד ,ִמְצַרִים ְיִציַאת ְלִנֵּסי ֵזֶכר ַהֶּפַסח ְּבַחג

 ּבֹו ַּדְוָקא ַמּדּוַע .ִמְתַעֶּנה ֵאינֹו ַהַּבִית ְּגדֹול ַמּדּוַע ,ַלֵּנס ֵזֶכר ְלִהְתַעּנֹות

 מּוָבא 'ְיהּוָדה ִזְכרֹון' ת"ּוְבׁשּו .ֵנס ַנֲעָׂשה לֹו ַּגם ֲהֵרי ,ְלַהֲחִמיר ָרצּו לֹא

 ְוָאנּו ,ִלָּנֵצל ְּכֵדי ֶזה ְּביֹום ְּבִמְצַרִים ִהְתַעּנּו ִיְׂשָרֵאל ִּדְבכֹוֵרי ַאֵחר ַטַעם

 ַטַעם ְלָבֵאר ְוִנְרֶאה .ְּבִמְצַרִים ֶׁשָהְיָתה ַהְּבכֹוִרים ְלַתֲעִנית ֵזֶכר עֹוִׂשים

 ּוַבְּבֵהָמה ָּבָאָדם ַהְּבכֹוָרה ֶׁשִּמְצַות ְּדֵכיָון ְּדָבֵרינּו ִּפי ַעל ֶזה ְלִדין ַאֵחר

 ְּבכֹוֵרי ֶׁשִּנְּצלּו ִּבְגַלל ִנְּתָנה ַהְּבכֹוָרה ּוִמְצַות ',ַלה ּיּותַהַּגְׁשִמ ַהֲעָלַאת הּוא

 ְּבכֹור ָּכל 'ה ַוַּיֲהרֹג" )טו ,יג שמות( בתּוָּכֶׁש מֹוְּכ ,ְּבִמְצַרִים ִיְׂשָרֵאל

 זֵֹבַח ֲאִני ֵּכן ַעל ,ְּבֵהָמה ְּבכֹור ְוַעד ָאָדם ִמְּבכֹר ִמְצַרִים ְּבֶאֶרץ

 ּגּוָפא ְוֶזה ."ֶאְפֶּדה ָּבַני ְּבכֹור ְוָכל ַהְּזָכִרים ֶרֶחם רֶּפֶט ָּכל 'ַלה

 ְּבַעְצָמם ֻמְפָרִׁשים ִלְהיֹות ְּכֵדי ְּבִמְצַרִים ִיְׂשָרֵאל ְּבכֹוֵרי ֶׁשִּנְּצלּו ַהַּטַעם

 ָזכּו ֶׁשּבֹו ֶזה ְּביֹום ָלֵכן .ַהִּמְקָּדׁש ְּבֵבית 'ַלה ַּגְׁשִמּיּות עֹוד ּוְלַהֲעלֹות .'ַלה

 ַהֲעָלַאת ִהיא ְּדַתֲעִנית ,ְלִהְתַעּנֹות ְצִריִכים זֹו ְלַמְדֵרָגה ַהְּבכֹוִרים

 'ַלה ְוָדמֹו ֶחְלּבֹו ֶאת ַמֲעֶלה ְּדהּוא ,ְּביֹוֵתר ַהְּגבֹוָהה ַּבַּדְרָּגה 'ַלה ַהַּגְׁשִמּיּות

 ֶׁשל ַהְּבכֹוָרה ֲעַלתַמ ֶאת ָּבֶהם ֶׁשֵּיׁש ַּבְּבכֹוִרים ַרק ַׁשָּיְך ֶזה ְוָדָבר .ְּכָקְרָּבן

 ֵנס לֹו ֶׁשָהָיה ִּפי ַעל ַאף ,ַהַּבִית ְּגדֹול ֵּכן ֶּׁשֵאין ַמה .ַהַּגְׁשִמּיּות ַהֲעָלַאת

   ֵאינֹו ַהְּבכֹוָרה ַמֲעַלת ֶאת לֹו ְוֵאין ,ְּבכֹור ֵאינֹו ֶׁשהּוא ֵּכיָון ,ְּבִמְצַרִים

   .ַהְּבכֹוִרים מֹוְּכ ְּבַתֲעִנית ַהַּגְׁשִמּיּות ֶאת ְלַהֲעלֹות ָצִריְך  

 ִניָסן ֶׁשַּיֲעבֹר ַעד ִמְתַעִּנין ֵאין )ג ,כא( 'סֹוְפִרים ַמֶּסֶכת'ְּב

 ְוַהְּצנּוִעין ֶּפַסח ְּבֶעֶרב ֶׁשִּמְתַעִּנין ַהְּבכֹורֹות ֶאָּלא

 ַּמֶּסֶכת'ֶׁשַה רֹוִאים .ְּבַתֲאָוה ָּבּה ֶׁשִּיָּכְנסּו ְכֵדי ַהַּמָּצה ִּבְׁשִביל

 ְּדֵיׁש ִנְרֶאה .ַהְּצנּוִעין ְוַתֲעִנית ַהְּבכֹוִרים ַּתֲעִנית ֶאת ְמַקֵּׁשר 'סֹוְפִרים

 ְלַקֵּים ְּכֵדי ַהַּגְׁשִמּיּות ִמן ּופֹוְרִׁשים ִמְתַעִּנין ֶׁשַהְּצנּוִעים ְּכֵׁשם ֶרֶמז ָּכאן

 ִּבְבִחיַנת ִהיא יםַהְּבכֹוִר ַּתֲעִנית ָּכְך ,ְׁשֵלמּות ְּבֶיֶתר ַמָּצה ֲאִכיַלת ִמְצַות

 ִעְנַין ְּדֶזהּו 'ַלה ְוָדָמם ֶחְלָּבם ְלַהֲעלֹות ֶׁשרֹוִצים ,ַמֲעָלה ַּבֲעֵלי ֶׁשל ַּתֲעִנית

 ,ַּדְוָקא ֶּפַסח ְלֶעֶרב ִנְקְּבָעה ַהַּתֲעִנית ַמּדּוַע ִלְדָבֵרינּו ְמבָֹאר ְוֵכן .ַהְּבכֹוָרה

 מּוָבא ְוֵכן .ְּכִדְלֵעיל ְלַיֲעקֹב ֵעָׂשו לֶׁש ַהְּבכֹוָרה ְמִכיַרת ָהְיָתה ֶזה ִּדְביֹום

 ְּגדֹוָלה ַמֲעָלה ְּבכֹור ֶׁשהּוא ֶׁשּזֹוֶכה ִמי )כ ,לד שמות( ַּבְחֵיי ְּבַרֵּבנּו

   יֹוֵתר ָׁשַמִים ּוְבִיְרַאת ְּבתֹוָרה ֶׁשַּיֲחִזיק ַהְּבכֹור ְךְוִיְצָטֵר ִהיא

   .ָאָדם ְּבֵני ִמְּׁשָאר  

 ,ְלמֶׁשה ה"ַהָּקָּב ָאַמר ,אֹוֵמר ָנָתן 'ר )ז ,יט ר"שמו( ַּבִּמְדָרׁש

 ְךְלֶמֶל עֹוֶׂשה ֲאִני ְךָּכ ,ְּבכֹור ַיֲעקֹב ֶׁשָעִׂשיִתי ְּכֵׁשם

 ְּדאֹוָתּה ְּדָבֵרינּו ְלִפי ּוְמבָֹאר ,"ְּבכֹור ָכל ִלי ַקֶּדׁש" ְךָּכ ,ְּבכֹור ַהָּמִׁשיַח

 בתּוָּכֶׁש מֹוְּכ ,ַהָּמִׁשיַח ְלֶמֶלְך ָלבֹא ֶלָעִתיד ִּתְהֶיה ְלַיֲעקֹב ֶׁשָהְיָתה ַמְדֵרָגה

 ְוַהֲעָלַאת ַהָחְמִרּיּות ַעל ְרִכיָבה "ֲחמֹור ַעל ְורֵֹכב ָעִני" )ט ,ט זכריה(

   ,"ְּבכֹור ָכל ִלי ַקֶּדׁש" ִצָּוה ה"ַהָּקָּב ִסָּבה ּוֵמאֹוָתּה ',ַלה ַהָחְמִרּיּות

   .'ַלה ּהְוַהֲחָזָרָת ַהַּגְׁשִמּיּות ִקּדּוׁש  

  ִּפְדיֹון ַהֵּבן ּוֶפֶטר ֲחמֹור 

ְולֹא ְׁשָאר , ְּדָלֵכן ַהּתֹוָרה ִצְּוָתה ִלְפּדֹות ֶאת ְּבכֹור ַהֲחמֹור ַּדְוָקא

ַּדֲחמֹור ְמַסֵּמל ֶאת ָּכל ָהעֹוָלם ַהָחְמִרי , ְּבֵהמֹות ְטֵמאֹות

ּוָבֶזה ֶׁשַּמֲחִזיר ֶאת ',  ַעל ֲחמֹורָעִני ְורֹוֵכב'ְוַהַּגְׁשִמי ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 

הּוא ְמַסֵּמל ֶׁשהּוא ַמֲחִזיר ֶאת ָּכל ַהָחְמִרּיּות , ה"ַהְּבכֹור ֶׁשל ַהֲחמֹור ַלָּקָּב

ְוֵכן ַהֲחמֹור ַהַּגְׁשִמי ֵיׁש ּבֹו ְּתכּוַנת ִּבּטּול ַלֲאדֹוָניו יֹוֵתר ִמָּכל , ה"ַלָּקָּב

  ֶׁשַאף , ְוֶזה ְמַסֵּמל ַעל ָּכל ַהָחְמִרּיּות, .)ויחי רמב( ַּכּמּוָבא ַּבּזַֹהר, ַהְּבֵהמֹות

  .'ּוְלַהֲעלֹות אֹותֹו ַלה, ֶאְפָׁשר ְלַבֵּטל אֹותֹו, ַעל ִּפי ֶׁשהּוא ֲחמֹור ְוָחְמִרי  

ה ַעל ְיֵדי ְּפִדָּיתֹו ְּבֶׂשה ּוְנִתיַנת "ִצְּוָתה ֶׁשַּיֲחִזירּו ֶאת ֶזה ַלָּקָּב

ֲחָזָרה ִלְרׁשּות ' ּוָבֶזה הּוא ָיָצא ֵמְרׁשּות ה, ֵהןַהֶּׂשה ַלּכֹ

ְּבאֶֹפן ' ְוִאם ֵאינֹו רֹוֶצה ְלַהֲחִזירֹו ַלה. ִּבְמקֹומֹו' ָהָאָדם ְוַהֶּׂשה ֻהְפַרׁש ַלה

עֹוְרפֹו י "ּוְבַרִּׁש, "ְוִאם לֹא ִתְפֶּדה ַוֲעַרְפּתֹו" )יג, שמות יג(ָּכתּוב , ֶזה

ִמְצַות  .)בכורות יג(ּוָמִצינּו ַּבִּמְׁשָנה , הֹוְרגֹוְּבקֹוִפיץ ֵמֲאחֹוָריו ְו

ביכורים ' הל(ד "ם ּוָבַרֲאָב" ָּבַרְמַּבןֵּי ְוַע,ַהְּפִדָּיה קֹוֶדֶמת ְלִמְצַות ֲעִריָפה

. אֹו ֶׁשּזֹאת ֲעֵבָרה,  ֶׁשֶּנְחְלקּו ִאם ֲעִריָפה ִהיא ִמְצָוה ֶׁשל ְּבִדיֲעַבד)יב

' ֵכיָון ֶׁשהּוא לֹא מּוָכן ְלַהֲחִזיר ֶאת ַהֲחמֹור ַלהִנְרֶאה ְלָבֵאר ַהַּטַעם ְּד

ת יַנִחְבם ִּבֵה ֶׁש,ֹורֹו ְּכִדין ְּבכֹוֵרי ִמְצַרִיםמֲחֲהֵרי ִּדין , ְּבאֶֹפן ִּדְלַכְּתִחָּלה

 ְּכֵׁשם ֶׁשַהִּמְצִרים ְּבכֹוֵרי, "ְּבַׂשר ֲחמֹוִרים ְּבָׂשָרם"ב תּוָּכ ֶׁשמֹוים ְּכִרמֹוֲח

ְוַגם ַעל ְיֵדי ֲהִריָגה זֹו , ֹורֹומֲח רכֹו ְּבָּכְך הּוא ַיֲהרֹג ֶאת, ֶהְרגּו ֶנםיֶהֵרמֲֹח

, ְוִעְנַין ָהֲעִריָפה. 'ְּדִבּטּולֹו ַוֲהִריָגתֹו ַמְחִזיַרּתּו ַלה', ֻמְחָזר ַהֲחמֹור ַלה

כֹור ֶזה ְלַסֵּמל ֶׁשִּדין ְּב, ַּפְרעֹה אֹוִתּיֹות ַעִרָפה, ִנְרֶאה ְּדֶזה ִמְּלׁשֹון ַּפְרעֹה

ְּכִדין ְּבכֹוֵרי ַּפְרעֹה , ְּבאֶֹפן ִּדְלַכְּתִחָּלה', ֶׁשְּבָעָליו ֵאינֹו מּוָכן ְלַהֲחִזירֹו ַלה

   ֶׁשַּפְרעֹה )יד' בראשית ע(ל " ְלָהֲאִריַז' ַהִּלּקּוִטיםרֶפֵס'ְוֵכן מּוָבא ְּב. ֲעִריָפה

  . הּוא ְּבִחיַנת ָהעֶֹרף  

ֶׁשָּצִריְך ִלְפּדֹות ֶאת ְּבכֹור ַהֲחמֹור ֱהיֹות  :)בכורות ה(' ַּבְּגָמ

 ָּכל ָךֶׁשֵאין ְל, ֶׁשַהֲחמֹוִרים ִסְּיעּו ְלִיְׂשָרֵאל ִּביִציַאת ִמְצַרִים

ֶאָחד ְוֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל ֶׁשּלֹא ָהיּו ִעּמֹו ִּתְׁשִעים ֲחמֹוִרים ְטעּוִנים 

, ַעל ִּפי ְּדָבֵרינּו' ָבֵאר ַהְּגָמ ִנְרֶאה ְל,ִמַּכְסָּפּה ּוְזָהָבּה ֶׁשל ִמְצַרִים

ָהְיָתה ְּכֵדי ֶׁשַּיֲעלּו , ְּדַתְכִלית ְיִציַאת ִמְצַרִים ִּבְרכּוׁש ָּגדֹול ֶׁשל ֶּכֶסף ְוָזָהב

ה סֹוֵבב ֶׁשַהֶּכֶסף ְוַהָּזָהב ִיְהיּו ַעל "ָלֵכן ַהָּקָּב, ְּכִדְלֵעיל' ֶאת ַהַּגְׁשִמּיּות ַלה

ְוַאַחר ָּכְך ִיְפּדּו ֶאת , ִלים ֶאת ָּכל ָהעֹוָלם ַהָחְמִריַהֲחמֹוִרים ֶׁשְּמַסְּמ

ְוֶזה ֶׁשאֹוֶמֶרת , ּוָבֶזה ְיַקְּדׁשּו ֶאת ָּכל ַהָחְמִרּיּות', ַהֲחמֹור ְוַיֲעלּו אֹותֹו ַלה

ֶׁשהֹוִאיל ְוַהֲחמֹוִרים ָהיּו ְטעּוִנים ְּבַכְסָּפּה ּוְזָהָבּה ֶׁשל ִמְצַרִים ָלֵכן ' ַהְּגָמ

ב תּוָּכן ַהֵכְו. ים ֶאת ַהֲחמֹור ֶׁשּכֹוֵלל ְּבתֹוכֹו ֶאת ָּכל ַהֶּכֶסף ְוַהָּזָהבּפֹוִד

ת ל ֶאֵּמַסְמ ַהַח"ּוּפַּתת "ר" הֶּדְפִּתר מֹוֲחר ֶטֶּפל ָכְו ")יג, שמות יג(

  ת ים ֶאִלֲעת ַמכּוְלַּמַהֵמּו, יןיִׁשִּדין ַקִחּוּפל ַּתַקֲחאת ֵרְקִּנת ֶׁשכּוְלַּמַה

  .ּוְקִּבין ִמְּלַמָּטהַּמִּיין נַה  

 ,"ָךְוָהָיה ִּכי ְיִביֲא", "ַקֶּדׁש"ְּדָלֵכן ָׂשִמים ַּבְּתִפִּלין ָּפָרִׁשּיֹות 

ַחְׁשַמל 'ְּדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ֶׁשְּמַדְּברֹות ַעל ִמְצַות ִקּדּוׁש ְּבכֹור

ְוֶזה ְּכֵדי , ָכה ַהַּגְׁשִמיתֶׁשְּתִפִּלין ַמְׁשִּפיִעים ֶאת ַהַּפְרָנָסה ְוַהְּבָר' ִציִצית

ָלֵכן ָׂשִמים ַּבְּתִפִּלין ָּפָרִׁשּיֹות ', ּוְלַהֲחִזיָרּה ַלה' ְלַׁשְעֵּבד ַּתֲאַות ִלֵּבנּו ְוכּו

ְוִנְרֶאה ְּדֶזה ּגּוָפא ַהַּטַעם ',  ַהֲחָזַרת ַהְּבָרָכה ַהַּגְׁשִמית ַלהןֶׁשִעְנָיָנ, ְּבכֹור

 ּוְמֻרָּמז

 ָמִצינּו

ִנְרֶאה 

ְוַהּתֹוָרה 

ָמִצינּו 

ִנְרֶאה 



ָפָרִׁשּיֹות ֵאּלּו ֶאת ַהְיִציָאה ִמִּמְצַרִים ְוַהְּכִניָסה ֶׁשַהּתֹוָרה ְמַקֶּׁשֶרת ְּב

ְּדַהְׁשָּפַעת ַהֶּׁשַפע ֶׁשָּבָאה , ִעם ִמְצַות ְּתִפִּלין ּוִמְצַות ְּבכֹור ַּדְוָקא, ָלָאֶרץ

ִהיא ְּכֵדי ְלַקֵּדׁש ֶאת , ּוֵמַהְּתִפִּלין ּוֵמַהְּבכֹור, ְּכתֹוָצָאה ֵמַהְיִציָאה ִמִּמְצַרִים

   )עו' ז ע"תשנ( 'ֱאמּוַנת ִעֶּתיָך' רֶפְוֵכן מּוָבא ְּבֵס. 'ה ּוְלַהֲחִזיר ֶאת ֶזה ַלהֶז

  . "ְּבִני ְבכִֹרי ִיְׂשָרֵאל" ְּבִגיַמְטִרָּיא "ְוִצָּונּו ְלָהִניַח ְּתִפִּלין"ֶׁש  

ֹון ַהֵּבן  ֶׁשְּבכֲֹהִנים ּוְלִוִּים לֹא נֹוֲהגֹות ִמְצַות ִּפְדי.)בכורות ד(' ַּבְּגָמ

ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַעל ִּפי ְּדָבֵרינּו ְּדכֲֹהִנים , ּוִמְצַות ִּפְדיֹון ֶּפֶטר ֲחמֹור

, ה"ְוֵהם ֻהְחְזרּו ַלָּקָּב', ּוְלִוִּיים ֶׁשֵהם ַעְצָמם ֻהְפְרׁשּו ִלְהיֹות ְמָׁשְרֵתי ה

. ְצִמית ְּכָללְוֵאין ָלֶהם ְמִציאּות ַע' ִמֵּמיָלא ְּבֵניֶהם ּוָממֹוָנם ַהּכֹל ֶׁשל ה

ְּדָכל ְמִציאּוָתם ַׁשֶּיֶכת , ה"ְוֵאין ָצִריְך ֶׁשַּיְחִזירּו ַהָּבִנים ְוַהָּממֹון ַלָּקָּב

ָּכל  )שם(' ְוַהְּפטּור ֶׁשל ּכֲֹהִנים ּוְלִוִּים ִמֶּפֶטר ֲחמֹור ִנְלָמד ַּבְּגָמ. ה"ַלָּקָּב

ְוָכל ֶׁשֵאינֹו , ה ְטֵמָאהֶׁשֶּיְׁשנֹו ִּבְבכֹור ָאָדם ֶיְׁשנֹו ִּבְבכֹור ְּבֵהָמ

   ְּדִמי ֶׁשֵאינֹו ִּבְבכֹור ָאָדם ִּבְבכֹור ָאָדם ֵאינֹו ִּבְבכֹור ְּבֵהָמה ְטֵמָאה

  . ִמֵּמיָלא ֵאינֹו ְּבכֹור ְּבֵהָמה ְטֵמָאה', ֱהיֹות ֶׁשָּכל ֻּכּלֹו ֻמְפָרׁש ַלה  

, ִבים ִּבְבכֹור ְּבֵהָמה ְטהֹוָרהָצִריְך ֵּבאּור ַמּדּוַע ּכֲֹהִנים ּוְלִוִּיים ַחָּי

ֲהֵרי , ְּכִדְלֵעיל', ְּדִאם ָּכל ַהַּטַעם ֶׁשל ְּבכֹור הּוא ַהְפָרָׁשה ַלה

ַמּדּוַע ְצִריִכים ְלַהְפִריׁש ',  ַלהתּכֲֹהִנים ּוְלִוִּיים ֶׁשָּכל ְמִציאּוָתם ֻמְפֶרֶׁש

ִנְרֶאה . ר ֲחמֹור ּוִמְּבכֹור ָאָדםּוַמּדּוַע ֶזה ׁשֹוֶנה ִמֶּפֶט, ְּבכֹור ְּבֵהָמה ְטהֹוָרה

ֲאָבל . ְלָבֵאר ְּדֶבֱאֶמת ִמַּצד ִּדין ְּבכֹור ֵהם ָהיּו ְצִריִכים ִלְהיֹות ְּפטּוִרים

 :)זבחים נו(ַּכּמּוָבא ַּבִּמְׁשָנה , ִּבְבכֹור ְּבֵהָמה ְטהֹוָרה ֵיׁש ַּגם ִּדין ָקְרָּבן

  ׁש ָעָליו ְקֻדַּׁשת ָקְרָּבן ֵהם ַחָּיִבים ְוֵכיָון ֶׁשֵּי. ַהְּבכֹור ָקָדִׁשים ַקִּלים

  . ְולֹא ִמַּצד ִּדין ְּבכֹור, ְלַהְפִריׁשֹו ִמַּצד ִּדין ַהָּקְרָּבן ֶׁשּבֹו  

על : בכורות ג(ט ֶאְלָּגאִזי "ְלָהִביא ְרָאָיה ְלֶזה ְּדמּוָבא ְּבמהרי

ֶׁשַהֵּלִוי , 'ְּמִכיְלָּתא' ְולֹוֵמד זֹאת ִמ)'ה והנה גרסי"ד, המשנה שם

ָצִריְך ִלֵּתן ְּבכֹור ְּבֵהָמה ְטהֹוָרה ַלּכֵֹהן ַאְך ְוַרק ִאם ַהְּבכֹור ִנְקָרב ַעל 

אֹו ִּבְבכֹור ַּבַעל , ְּכגֹון ַּבְּזַמן ַהֶּזה, ּוָבֳאָפִנים ֶׁשַהְּבכֹור לֹא ִנְקָרב. ַהִּמְזֵּבַח

ּוְמבָֹאר . ר ַלּכֵֹהן ְּכמֹו ִיְׂשָרֵאלֵאין ַהֵּלִוי ָצִריְך ִלֵּתן ֶאת ְּבַׂשר ַהְּבכֹו, מּום

, ָצִריְך ַהֵּלִוי ִלְּתנֹו ַלּכֵֹהן, ְלִפי ְּדָבֵרינּו ִּדְבָמקֹום ֶׁשָחל ַעל ַהְּבכֹור ִּדין ָקְרָּבן

ֵאין ַהֵּלִוי , ּוְבָמקֹום ֶׁשּלֹא ָחל ִּדין ָקְרָּבן. ְּכֵדי ֶׁשַהָּבָׂשר ֵיָאֵכל ַעל ְיֵדי ּכֵֹהן

  ָצִריְך ָלֵתת ֶאת ַהָּבָׂשר ַלּכֵֹהן ַּגם , ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ִיְׂשָרֵאל.  ַלּכֵֹהןַחָּיב ִלְּתנֹו

  . ִמִּדין ַהְפָרַׁשת ְּבכֹור, ַּבְּזַמן ַהֶּזה  

ַקח ֶאת ַהְלִוִּים ַּתַחת ָּכל ְּבכֹור ִּבְבֵני " )מה, במדבר ג(

ם ְוָהיּו ִלי ִיְׂשָרֵאל ְוֶאת ֶּבֱהַמת ַהְלִוִּים ַּתַחת ְּבֶהְמָּת

ְוֵאת ְּפדּוֵיי ַהְּׁשלָׁשה ְוַהִּׁשְבִעים ְוַהָּמאָתִים : 'ַהְלִוִּים ֲאִני ה

ְוָלַקְחָּת ֲחֵמֶׁשת ֲחֵמֶׁשת : ָהעְֹדִפים ַעל ַהְלִוִּים ִמְּבכֹור ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

ל ְּפִדַּית ְוָצִריְך ְלָהִבין ֶמה ָהְיָתה ַהַּמָּטָרה ֶׁש: 'ְׁשָקִלים ַלֻּגְלּגֶֹלת ְוגֹו

ּוַמּדּוַע ָהָיה ִעְנָין ִלְפּדֹות ֶאת ִּפְטֵרי ֲחמֹוֵריֶהם , ַהְּבכֹוִרים ַעל ְיֵדי ַהְלִוִּים

 ִנְרֶאה ְלָבֵאר ָּפָרָׁשה זֹו ַעל ִּפי .)י שם"ברש' ע(ַּדְוָקא ַעל ְיֵדי ֶּבֱהַמת ַהְלִוִּים 

ה ֶאת ָהֲעבֹוָדה ֵמַהְּבכֹוִרים "ִּדְלַאַחר ֵחְטא ָהֵעֶגל ֶהֱעִביר ַהָּקָּב, ְּדָבֵרינּו

ְוֵכיָון , )שם יב(י "ֶׁשָחְטאּו ָּבֵעֶגל ַלְלִוִּים ֶׁשּלֹא ָחְטאּו ַּכּמּוָבא ְּבַרִּׁש

ה ָהָיה ָצִריְך ְלהֹוִציא אֹוָתם "ֶׁשַהְּבכֹוִרים ּוָממֹוָנם ָהיּו ֻמְפָרִׁשים ַלָּקָּב

ְוָכל ֵלִוי , ה ֶׁשִּיַּקח ֶאת ַהְּלִוִּיםְלמֶׁש' ָלֵכן ָאַמר ה, ה"ֵמְרׁשּותֹו ֶׁשל ַהָּקָּב

ּוָבֶזה הּוא ִיְפֶּדה ֶאת ַהְּבכֹור ֶׁשֵּיֵצא , ה ִּבְמקֹום ְּבכֹור ֶאָחד"ֻיְפַרׁש ַלָּקָּב

ְוַהְּבכֹוִרים ֶׁשִּנְׁשֲארּו עֹוְדִפים ַעל ַהְלִוִּים ִיָּפדּו ְוֵיְצאּו , ה"ֵמְרׁשּות ַהָּקָּב

ְוֵכן ֶּבֱהַמת ַהְלִוִּים ִּתְהֶיה . ָּׁשה ְׁשָקִלים ְלֻגְלּגֶֹלתַעל ְיֵדי ֲחִמ' ֵמְרׁשּות ה

ְּדַהֲחמֹור ְמַסֵּמל ֶאת ָּכל ַהָּממֹון , ְּתמּוַרת ִּפְטֵרי ַהֲחמֹוִרים ֶׁשל ַהְּבכֹוִרים

ה ִּבְמקֹום ֲחמֹוֵרי "ּוָבֶזה ֶׁשֶהֱעִבירּו ֶאת ֶּבֱהַמת ַהְלִוִּים ַלָּקָּב, ְּכִדְלֵעיל

ה "ִסְּמלּו ָּבֶזה ֶׁשֶּבֱהַמת ַהְלִוִּים ְוָכל ָממֹוָנם ַׁשָּיִכים ַעְכָׁשיו ַלָּקָּב, םַהְּבכֹוִרי

  ֶׁשָּכלּול ָּבֶהם ָּכל ָממֹוָנם ֶׁשל , ּוִפְטֵרי ַהֲחמֹוִרים ֶׁשל ַהְּבכֹוִרים, ַיַחד ִאָּתם

  .'ָיְצאּו ֵמְרׁשּות ה, ַהְּבכֹוִרים  

ְלִוִּים ַּתַחת ָּכל ְּבכֹור ִּבְבֵני ָוֶאַּקח ֶאת ַה" )יח, במדבר ח(

ָוֶאְּתָנה ֶאת ַהְלִוִּים ְנֻתִנים ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו ִמּתֹוְך  :ִיְׂשָרֵאל

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַלֲעבֹד ֶאת ֲעבַֹדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבאֶֹהל מֹוֵעד ּוְלַכֵּפר 

 ָרֵאלֶגף ְּבֶגֶׁשת ְּבֵני ִיְׂשַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְולֹא ִיְהֶיה ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶנ

ְּפָעִמים ֶנֱאַמר ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבִמְקָרא ֶזה ' הי "ִּׁשַרְב ּו".ֶאל ַהּקֶֹדׁש

' ְלהֹוִדיַע ִחָּבָתן ֶׁשִּנְכְּפלּו ַאְזְּכרֹוֵתיֶהן ְּבִמְקָרא ֶאָחד ְּכִמְנַין ה

 'הל ֵאָרְׂשי ִיֵנת ְּבֶאיר ִּכְזב ַמתּוָּכַהר ֶׁשֵאָבה ְלֶאְר ִנ.ֻחְּמֵׁשי ּתֹוָרה

ל ֵאָרְׂשר ִיכֹוְּבם ֶׁשֵׁשְּכ, רכֹוְּבן ַהיֹוְדל ִּפים ֶׁשִלָקְׁש' הל ַהז ַעֵּמַרְל, יםִמָעְּפ

י ֵנים ְּבִרָּכְזם ֻמִּיִוְּלי ַהֵדל ְיל ַעֵאָרְׂשי ִיֵרכֹון ְּביֹוְדִפ ְּבְךָּכ, יםִלָקְׁש' הה ְּבָּדְפִנ

  ' הד ַהֶגֶנת ְּכנֹויֹוְדִּפ' ל הה ֶׁשיָנִחאן ְּבה ָּכָתְיָהז ֶׁשֵּמַרְל, יםִמָעְּפ' ל הֵאָרְׂשִי

  .יםִלָקְׁש  

ֶׂשה ֶאָחד ֶׁשל ֶּבן ֵלִוי ָּפָדה ַּכָּמה ִּפְטֵרי  )שם מה(י "ְּבַרִּׁש

 ְוָצִריְך ְלָהִבין ַמּדּוַע ְלַגֵּבי ָהָאָדם ֻהְצְרכּו .ֲחמֹוִרים ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל

ִנְרֶאה ְלָבֵאר , ּוַבְּבֵהָמה ָּפַטר ֶׂשה ֶאָחד ְלַכָּמה ֲחמֹוִרים, כֹורֵלִוי ְּתמּוַרת ְּב

. ִמֵּמיָלא ֻהְפַרׁש ָּכל ָממֹוָנם ִעָּמֶהם, ה"ְּדָבֶזה ֶׁשַהְלִוִּים ֻהְפְרׁשּו ַלָּקָּב

ּוְלִקיַחת ַהֶּׂשה . ּוִמֵּמיָלא ֻׁשְחַרר ַהְּבכֹור ִעם ָּכל ָממֹונֹו ֶׁשָּכרּוְך ַאֲחָריו

הּוא ְּתמּוַרת , ָתה ַרק ְלַסֵּמל ֶׁשָּממֹוָנם ֶׁשל ַהְלִוִּים ֶׁשֻהְפְרׁשּו ַעְכָׁשיוָהְי

ִהְסִּפיק ֶׂשה ֶאָחד , ּוִבְׁשִביל ְלַסֵּמל ָּדָבר ֶזה, ָממֹון ַהְּבכֹוִרים ֶׁשֻּׁשְחְררּו

כֹוִרים ְוֵכן רֹוִאים ֶקֶׁשר ֵּבין ִּפְדיֹון ֲחמֹוֵרי ַהְּב. ְּתמּוַרת ַּכָּמה ֲחמֹוִרים

ְּדִבְׁשֵני ַהְּמקֹומֹות . ְלִמְצַות ִּפְדיֹון ֶּפֶטר ֲחמֹור ְּבֶׂשה, ַּבִּמְדָּבר ַעל ְיֵדי ֶׂשה

  ְוהֹוָצַאת ַהָחְמִרּיּות , ִּפְדיֹון ַהֲחמֹור ְמַסֵּמל ֶאת ִּפְדיֹון ָּכל ַהָחְמִרּיּות

  . ִלְרׁשּות ָהָאָדם' ֵמְרׁשּות ה  

ה ִלְפּדֹות ֶאת ַהֵּבן ַהְּבכֹור ַּבֲחִמָּׁשה ְׁשָקִלים ְּדָכל ִּדין ַהּתֹוָר

 הּוא ַרק ְלַאַחר ֶׁשָהֲעבֹוָדה ָעְבָרה ,)טז, במדבר יח(ַּכּמּוָבא ַּבָּכתּוב 

, ְולּו ְיֻצַּיר ֶׁשָהֲעבֹוָדה ָהְיָתה ִנְׁשֶאֶרת ֵאֶצל ַהְּבכֹוִרים. ֵמַהְּבכֹוִרים ַלְלִוִּים

ְוַהִּפְדיֹון מֹוִציא ', ֹוָתם ְּדֵהם ֻמְפָרִׁשים ַלהלֹא ָהָיה ָמקֹום ִלְפּדֹות א

. ִּכְדֵבַאְרנּו ֶׁשָּלֵכן לֹא ּפֹוִדים ֶאת ְּבכֹוֵרי ַהּכֲֹהִנים ְוַהְלִוִּים', ֵמְרׁשּות ה

ִנְרֶאה ְּדֶזה ִנְרָמז ְּבָכְך ֶׁשַהּתֹוָרה ָאְמָרה ֶׁשַהְּבכֹוִרים ָהעֹוְדִפים ַעל ַהְלִוִּים 

ְלַלֵּמד ֶׁשִּדין ִּפְדיֹון ְּבכֹור ַּבֲחִמָּׁשה ְׁשָקִלים נֹוַצר , ָּׁשה ְׁשָקִליםִיָּפדּו ַּבֲחִמ

ְּכֵׁשם ֶׁשַהְּבכֹוִרים ָהעֹוְדִפים . ְלַאַחר ֶׁשֶהֱעִבירּו ֶאת ָהֲעבֹוָדה ֵמַהְּבכֹוִרים

' ת הָּכל ְּבכֹור ֶׁשִּיָּוֵלד ֵיֵצא ֵמְרׁשּו, ַּבֲחִמָּׁשה ְׁשָקִלים' ָיְצאּו ֵמְרׁשּות ה

  ֵּבן  ְד,ִיְצָטֵרְך ָלֵתת ֶאת ְּבנֹו ַלּכֵֹהן, ְוִאם ָהָאב לֹא ְיַׁשֵּלם. ַּבֲחִמָּׁשה ְׁשָקִלים

  . 'ֶזה ַׁשָּיְך ַלה  

ָמִצינּו 

 ַוֲעַדִין 

ִנְרֶאה 

ָּכתּוב 

ָּכתּוב 

מּוָבא 

ִנְרֶאה 



ִאם , ו"ּכֲֹהִנים ּוְלִוִּים ְּפטּוִרים ִמק :)בכורות ג(ַּבִּמְׁשָנה 

ִּיְפְטרּו ֶאת ִּדין הּוא ֶׁש, ָּפְטרּו ֶאת ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר

ַהְינּו ֶׁשַהּכֲֹהִנים ְוַהְלִוִּים ְּפטּוִרין ִמִּפְדיֹון ַהֵּבן ּוִמִּפְדיֹון ֶּפֶטר , ֶׁשל ַעְצָמן

ְּבַוַּדאי ֶׁשִּיְפּדּו ֶאת . ֲחמֹור ֱהיֹות ֶׁשֵהם ָּפְטרּו ֶאת ְּבכֹוֵרי ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר

ִנְלָמד ִמִּפְדיֹון , ל ּכֲֹהִנים ִמִּמְצוֹות ֵאּלּורֹוִאים ֶׁשּׁשֶֹרׁש ַהְּפטּור ֶׁש, ַעְצָמן

ֶׁשָּׁשם ִנְכְנסּו .  ְוִכְדֵבַאְרנּו ֶׁשִּמָּׁשם ִנְלָמד ִּדין ֶזה,ַהְּבכֹוִרים ַּבִּמְדָּבר

, ְוֶזה ַהַּטַעם ֶׁשֵאיָנם ְצִריִכים ְלַהְפִריׁש ְּבכֹור', ַהּכֲֹהִנים ְוַהְלִוִּים ִלְרׁשּות ה

ַעל ְיֵדי , ִאם ָּפְטרּו ֶאת ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּברִּמְׁשָנה ְוֶזה אֹוֶמֶרת ַה

  , ִּדין הּוא ֶׁשִּיְפְטרּו ֶאת ֶׁשל ַעְצָמן, ַּתַחת ַהִּיְׂשָרֵאל' ֶׁשִּנְכְנסּו ִלְרׁשּות ה

  . 'ְּדֵהם ֲעַדִין ִּבְרׁשּות ה  

 ִתְפֶּדה ְוִאם לֹא, ּוֶפֶטר ֲחמֹור ִּתְפֶּדה ְבֶׂשה" )כ, שמות לד(

, "ְולֹא ֵיָראּו ָפַני ֵריָקם,  ִּתְפֶּדהָךּכֹל ְּבכֹור ָּבֶני, ַוֲעַרְפּתֹו

ְלִפי ְּפׁשּוטֹו ָּדָבר ִּבְפֵני ַעְצמֹו " ְולֹא ֵיָראּו ָפַני ֵריָקם" י"ִּׁשר ַרֵאָבְמּו

ֶתֶנת ִנְרֶאה ְלָבֵאר ְלִפי ְּדָבֵרינּו ְּדַהּתֹוָרה נֹו, ְוֵאינֹו מּוָסב ַעל ַהְּבכֹור

ְּכֵׁשם ,  ִמִּמְצַות ְּבכֹור"ְולֹא ֵיָראּו ָפַני ֵריָקם"ַטַעם ְלִמְצַות עֹוַלת ְרִאָּיה 

', ֶׁשַהַּטַעם ְּבִקּדּוׁש ַהְּבכֹוִרים הּוא ְלַהֲחִזיר ּוְלַהֲעלֹות ֶאת ַהַּגְׁשִמּיּות ַלה

  יא ָקְרָּבן  ּוְצִריִכים ְלָהִב,"לֹא ֵיָראּו ָפַני ֵריָקם"ָּכְך ָהעֹוִלים ָלֶרֶגל 

  . 'ְלַהֲעלֹות ַּגְׁשִמּיּות ַלה  

ְּדָלֵכן ִמְצַות ִּפְדיֹון ַהֵּבן ִהיא ְּכֶׁשַהִּתינֹוק ָיָצא ִמְּכַלל ֵנֶפל ְוִהִּגיַע 

ְּדָצִריְך ֶׁשַהִּתינֹוק , .)בכורות מט(' ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמ, ִלְׁשלִׁשים יֹום

ּוְכֶׁשַּמִּגיַע ִלְׁשלִׁשים , ָּדָבר ָׁשֵלם ּוֻמְבָחר' יר ַלהְּכֵדי ְלַהֲחִז, ִיְהֶיה ִּבְׁשֵלמּות

ְוֵכן . אֹו ֶׁשִּיְפֵּדהּו ַּבֲחִמָּׁשה ְׁשָקִלים', ָצִריְך ִלְּתנֹו ַלּכֵֹהן ּוְלַהֲחִזירֹו ַלה, יֹום

ֵאין נֹוְתִנין ֶאת  )יד' בכורות א' הל(ם "ִּבְבכֹור ְּבֵהָמה מּוָבא ָּבַרְמַּב

ֶאָּלא ְיַטֵּפל ּבֹו , ֶׁשֵאין זֹו ְּגֻדָּלה ַלּכֵֹהן, ֵהן ְּכֶׁשִּיָּוֵלדַהְּבכֹור ַלּכֹ

ִּבְבֵהָמה ַדָּקה ְׁשלִֹׁשים , ְוִיְּתֶנּנּו ַלּכֵֹהן, ְּבָעָליו ַעד ֶׁשַּיְגִּדיל ְמַעט

 רֹוִאים ֶׁשָּצִריְך ָלֵתת ֻמְבָחר ְלַאַחר .'ּוְבַגָּסה ֲחִמִּׁשים יֹום ְוכּו, יֹום

ּוִבְזכּות ֶׁשַּמֲעִלים ֶאת ַהֻּמְבָחר , ִּדְבכֹור הּוא ִמְּלׁשֹון ֻמְבָחר. ְמַעטֶׁשָּגַדל 

ְוזֹוִכים , ְוִנְמָצא ֶאְצִלי ַרק ְּבִפָּקדֹון, ה"ְמַסְּמִלים ֶׁשַהּכֹל ֶׁשל ַהָּקָּב' ַלה

ִּכי הּוא ֵראִׁשית אֹנֹו לֹו ִמְׁשַּפט " )יז, דברים כא(ְוֵכן ָּכתּוב . ִלְבָרָכה

, "ֵראִׁשית" ֶׁשָּכל ָמקֹום ֶׁשָּכתּוב )שם( 'ַבַעל ַהּטּוִרים'ּומּוָבא ְּב. "כָֹרהַהְּב

ְוָלֵכן , ְוַגם ָּכאן ַהְּבכֹור הּוא ַהֻּמְבָחר ְוֶהָחׁשּוב, ֶזה ְמַסֵּמל ָּדָבר ָחׁשּוב

ה  ֶׁשְּבכֹור ְּבֵהָמ)ב, בכורות ב' הל(ם "ְוֵכן ָמִצינּו ָּבַרְמַּב. 'ַמֲעִלים אֹותֹו ַלה

.) בכורות יז(' ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמ, ֶׁשֵאינֹו ֻמְבָחר ֵאין ַמְקִריִבין אֹותֹו ַלִּמְזֵּבַח

  , ַטְרפֹון ֶׁשְּבָסֵפק ְּבכֹור נֹוְתִנים ַלּכֵֹהן ִלְברֹר ֶאת ַהָּיֶפה ְוַהֻּמְבָחר' ִׁשיַטת ר

  .'ָחר ַלהִהיא ְנִתיַנת ַהֻּמְב, ּוִמָּכל ֶזה רֹוִאים ֶׁשְּנִתיַנת ַהְּבכֹור  

  ִמְצַות ִּבּכּוִרים 

 )יט, שמות כג(ְּבִמְצַות ִּבּכּוִרים ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת ְּבכֹור ָּכתּוב 

ְּדַגם . "ָךֱאלֶֹהי'  ָּתִביא ֵּבית הָךֵראִׁשית ִּבּכּוֵרי ַאְדָמְת"

 ָמִצינּו ְוֵכן. "ֵראִׁשית "ְּבִבּכּוִרים ָצִריְך ְלַהְפִריׁש ֶאת ַהֻּמְבָחר ַהִּנְקָרא

ֵאין ְמִביִאין ִּבּכּוִרים חּוץ ִמִּׁשְבַעת ַהִּמיִנין ְולֹא  .)מנחות פד(' ַּבְּגָמ

ַאף ַעל , ְולֹא ִמְּתָמִרים ֶׁשֶּבָהִרים י"ִּׁשר ַרֵאָבְמּו ,ִמְּתָמִרים ֶׁשֶּבָהִרים

  ִרים ְורֹוִאים ֶׁשַּבִּבּכּו, ֵאיָנן ִמן ַהֻּמְבָחר, ִּפי ֶׁשֵהם ִמִּׁשְבָעה ִמיִנים

  . ָצִריְך ֻמְבָחר  

ְּדָלֵכן ִמי ֶׁשֵאין לֹו ַּבֲעלּות ַעל ַהַּקְרַקע ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָהִאיָלנֹות 

ְּדִעְנַין , .)ב פא"ב(' ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמ, ֵאינֹו ֵמִביא ִּבּכּוִרים, ַׁשָּיִכים לֹו

,  ַּבֲעלּות ַעל ַהַּקְרַקעְוִאם ֵאין לֹו', ַהִּבּכּוִרים ִהיא ַהֲעָלַאת ַהֻּמְבָחר ַלה

ֲהֵרי ֵאין ָּכאן ַהֲעָלָאה ֶׁשל ָּדָבר ָחׁשּוב , ַאף ַעל ִּפי ֶׁשַהֵּפרֹות ֵהם ֻמְבָחר

ְּדַהּתֹוָרה ָרְצָתה ֶׁשִּתְהֶיה לֹו ַּבֲעלּות ַעל ַהַּקְרַקע , ִמְּבִחיָנתֹו ֶׁשל ַהּנֹוֵתן

  א ַמֲעֶלה ֶאת ַהָּדָבר ֶהָחׁשּוב ְּביֹוֵתר ּוָבֶזה ֶׁשהּו, ְוַגם ִיְהֶיה ֻמְבָחר, ְוַהֵּפרֹות

  . ה"הּוא ְמַסֵּמל ֶׁשַהּכֹל ֶׁשל ַהָּקָּב, ִמְּבִחיָנתֹו  

ָיֵבׁש ַהַּמְעָין ְוִנְקַצץ ָהִאיָלן ֵמִביא  )ו, ביכורים א(ַּבִּמְׁשָנה 

ַהְינּו ִאם . ְיהּוָדה אֹוֵמר ֵמִביא ְוקֹוֵרא' ר, ְוֵאינֹו קֹוֵרא

קֶֹדם ֶׁשֱהִביָאם ְלֵבית , ּוְלַאַחר ֶׁשִהְפִריׁש ַהִּבּכּוִרים, ׁש ַקְרַקעָלָאָדם ֵי

ְלִפי ַּתָּנא , ִנְקַצץ ָהִאיָלן ֶׁשִּמֶּמּנּו ָלַקח ַהֵּפרֹות ְלִמְצַות ִּבּכּוִרים, ַהִּמְקָּדׁש

ה ֶׁשל ּוְמבָֹאר ְלִפי ְּדָבֵרינּו ְּדִעַּקר ִּדין ַהּתֹוָר. ֵמִביא ְוֵאינֹו קֹוֵראַקָּמא 

ּוְבִמְקֶרה ֶׁשָהִאיָלן ְּכָבר . ִּבּכּוִרים ָהָיה ַעל ְנִתיָנה ֻמְׁשֶלֶמת ִמַּצד ָהָאָדם

  ְּדֵאּלּו , ֵאין ָהָאָדם ַמְחִׁשיב ֵּפרֹות ֵאּלּו ַּכָּדָבר ֶהָחׁשּוב ְּביֹוֵתר, ֵאינֹו ַקָּים

  . ָלֵכן ֵמִביא ְוֵאינֹו קֹוֵרא. ֵּפרֹות ְללֹא ִאיָלן  

 ְלָהִביא ִמן ַהְּׂשאֹור ּוִמן ָךַמה ֵּיׁש ְל )יב, ויקרא ב(י "ַרִּׁשְּב

ְׁשֵּתי ַהֶּלֶחם ֶׁשל ֲעֶצֶרת ַהָּבִאים , "ָקְרַּבן ֵראִׁשית"ַהְּדַבׁש 

ְּכמֹו , ּוִבּכּוִרים ִמן ַהְּדַבׁש, "ָחֵמץ ֵּתָאֶפיָנה"ֶׁשֶּנֱאַמר , ִמן ַהְּׂשאֹור

 רֹוִאים ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשְּׂשאֹור ּוְדַבׁש ָאסּור .ִּבּכּוֵרי ְּתֵאִנים ּוְתָמִרים

ִנְרֶאה ְּדָלֵכן . ִּבְׁשֵּתי ַהֶּלֶחם ּוְבִבּכּוִרים ֵהִביאּו, ְלַהְקִטיר ַעל ַהִּמְזֵּבַח

ַהַּטַעם ֶׁשָאסּור ְלַהְקִטיר ְׂשאֹור ּוְדַבׁש ְמבָֹאר ִד, ִהִּתיָרה ַהּתֹוָרה ְּבֵאּלּו

ֶׁשֶהָחֵמץ ּתֹוֵפַח ְוַהְּדַבׁש , ָבִרים ֵאּלּו ְמַסְּמִלים ַּגֲאָוהְדֶׁש )קיז( 'ִחּנּוְך'ַּב

ְּבָכל זֹאת ְּבִמְצַות ִּבּכּוִרים .  ּוְכַלֵּפי ַמְעָלה ְּדָבִרים ֵאּלּו ְמאּוִסים,רֹוֵתַח

ֵּכיָון ֶׁשָהָאָדם ַמֲחִׁשיב , ה ֶאת ַהֻּמְבָחר ְוָהֵראִׁשית"ֶׁשִעְנָיָנּה ְלַהֲחִזיר ַלָּקָּב

, ִצְּוָתה ַהּתֹוָרה ְלָהִביא ַּגם ֵמֵאּלּו, ְנָיִנים ֵאּלּו ְוֵאינֹו מֹוֵאס ָּבֶהםִע

ִּבְדָבִרים . ְּדִמְצַות ִּבּכּוִרים ִנְקַּבַעת ְלִפי ַּדַעת ָהָאָדם. 'ּוְלַהֲחִזיָרם ַלה

  ְלִכים ָּכאן הֹו, ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשֶּזה ָמאּוס ְּכַלֵּפי ְׁשַמָּיא. ֶׁשָהָאָדם ַמְחִׁשיָבם

  . ְלִפי ַּדַעת ָהָאָדם  

ְּדִעְנַין ַהּתֹוָדה ְוַההֹוָדָאה הּוא , ְּדָלֵכן ַחּלֹות ּתֹוָדה ָהיּו ַּגם ֵמָחֵמץ

ֶׁשָאָדם ֵאינֹו ַמֲחִׁשיב ֶאת ַעְצמֹו ִלְכלּום ֶאָּלא ', ִהְתַּבְּטלּות ַלה

. 'ֵאין ְיִׁשיָבה ַּבֲעָזָרה'ר ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמ, ֶאָחד' ִמְתַּבֵּטל ְוִנְכָלל ַּבה

  ְּדַמְדֵרָגה זֹו ִהיא , ּוְכֶׁשָאָדם ְּבַדְרָּגה זֹו ָיכֹול ְלָהִביא ַּגם ֶאת ֶהָחֵמץ ַהּתֹוֵפַח

  .ֶאָחד' ְוַגם ֶהָחֵמץ ִמְתַּבֵּטל ְוִנְכָלל ַּבה, ֵהֶפְך ַהַּגֲאָוה  
  

 אודה מאד לכל מי שישלח לי הוספות על מאמר זה לזיכוי הרבים
צורך  אין .בלבד ₪ 80במחיר ]  כרכים4[הנרשמים מראש יקבלו את הסט . אנו זקוקים לעוד נרשמים' סוד החשמל'כדי להוציא לאור את המהדורה החדשה של ספר ב

. ת להדפסת עלוניםכמו כן אנו זקוקים לתרומו fish@neto.net.il או במייל. 0737254480או בפקס  .0573109982נא להשאיר הודעה בתא קולי . לשלם מראש
   .ל"הודעה כנ ישאירו]  5₪ עמודים 250כל חוברת [' סוד החצי'או ' ש"פתח לסדור הרש'המעונינים בחוברת 

ישלחו בקשה , או את הגליון החודשי, ]סוד חיי האישות לאור הקבלה לנשואים בלבד[בדואר אלקטרוני את מאמר צניעות האישה עם הוספות חדשות  המעונינים לקבל
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