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  "רי ישראלבני בכֹ"

  
". שלח את בני ויעבדני... רי ישראלבני בכֹ :'כה אמר ה: "נצטווה משה לומר לפרעה) כב:ד" (שמות"בספר 

מכאן גם מובנת המכה . ל-עם ישראל כבן הבכור של האהקובעת את מעמדו של זוהי הצהרה נצחית 
כפי שניתן לראות בקריאת הפסוק  ,זוהי מידה כנגד מידה. מכת בכורות, ירית שניחתה על המצריםהעש

רג הנה אנכי הֹ. ותמאן לשלחו. שלח את בני ויעבדני: מר אליךואֹ; רי ישראלבני בכֹ: 'כה אמר ה" :במלואו
  ".רךאת בנך בכֹ

-ומכובד על, "גביר לאחיו"ה ההוא הי. היה מעמדו של הבכור בחוקי התורה אנו רואים עד כמה נכבד
אנו , בשונה מכל האמור לעיל, ואולם. ועוד, )יז: כא'דב( שניים בירושת אביו- הבכור גם היה נוטל פי. ידם

והבל אחיו מקריבים ) הבכור(קין  :שהבן המועדף הוא לאו דווקא הבן הבכורמוצאים בסיפורי המקרא 
וסופו של ; בעוד זו של הבל נתקבלה ברצון, )ה:ד (' ה"מנחתו לא שעהאל אל קין ו "– והנה ,'מנחה לה

  .על מצחו של הבכור הראשון בעולם" אות קין"ו, הסיפור הידוע לנו הריהו רצח
ם הן נחור לקחו להם לנשים את בנותיו של ההן אבר. )כז:יא" (תרח הוליד את אברם את נחור ואת הרן"

הרן מת . אך הנבחר הוא אברהם. משפחתו של תרחמכאן אולי ניתן לשער כי הרן היה הבכור בו ,הרן אחיהם
   .ם ללכת ארצה כנעןהל קרא אל אבר-והא, על פני אביו בארץ מולדתו

נה ּבאולי ִא. א נא אל שפחתיּבֹ: "לוהציעה ולאחר עשר שנים בכנען , ם לא ילדה לוה אשת אברהשר
כי ": בוחר ביצחקים קלואולם א. ישמעאל, ם את בנו בכורוההגר המצרית ילדה לאבר. )ב:טז ("ממנה

  .)יב:כא( "ביצחק יקרא לך זרע
 בעקבו תחזוידו של יעקב א; מתחיל כבר בשעת לידתם, ו ויעקבָשהמאבק על הבכורה בין התאומים ֵע

כר עשו את בכורתו ליעקב ובבגרותם מ.  למנוע ממנו מלצאת ראשון לאוויר העולםביכול כדי כ,שועשל 
  .תמורת נזיד עדשים

טרם ב ,בסופו של דבר אבל. יעקב בדרך של התחזות וערמהאמנם יצחק האב קיבל את ברכתו של 
ויתן לך את ברכת אברהם לך : "בידעו שיעקב עומד לפניו, בירך אותו יצחק במפורש, ארם-פדןלצאתו 

השושלת שוב נשמטת מידיו של . )ד:כח ("להים לאברהם- ריך אשר נתן אלרשתך את ארץ מֻג, ולזרעך אתך
  .הבכור אל הבן השני

  ).כז:לח(שילדה לו כלתו תמר , בפרשת התאומים של יהודהקורה מקרה דומה 
, ויהי כמשיב ידו. נהאשֹזה יצא ִר: רלאמֹ. ניר על ידו ָשקח המילדת ותקשֹוִּת, יד-ויתן, דתהויהי בִל

ואחר כך יצא אחיו אשר על ידו . ו פרץויקרא שמ? מה פרצת עליך פרץ : ותאמר.והנה יצא אחיו
  .)ל-כו:לח (ויקרא שמו זרח. השני

ראה מגילת רות (בראש מגילת היוחסין של דויד מלך ישראל לעמוד זכה הוא ש,  שלא היה הבכור,פרץ
  ).יח:ד
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, וחילל את יצועי אביו שנכשל בעברה, ראובן הבכור. התופעה חוזרת על עצמה אצל בניו של יעקב
הברכות של יעקב ליהודה וליוסף , לעומת זאת. ידי יעקב בברכתו לפני מותו- ואף ננזף על, נדחק הצדה

  .מבליטות היטב מי הם המכובדים והנחשבים ביותר בין שבטי ישראל
) יעקב(וישלח ישראל : "בניו של יוסף, עוד קודם לכן אנו עדים לברכה המיוחדת שהעניק יעקב לנכדיו

 ...ל את ידיו כי מנשה הבכורֵּכִֹש ...ואת שמאלו על ראש מנשה,  והוא הצעיר,ת על ראש אפריםאת ימינו ויֶש
  ).כ- יד:מח ("וישם את אפרים לפני מנשה

תוקפה וגורלה , אם כך, מה יהא .של הבכור" קיפוחו"התורה אנו רואים לפנינו את סיפורי לכל אורך 
  "?בני בכורי ישראל: "של אותה הצהרה אלוקית
  ?היכן הזכויות שלנו

כבר בתקופת . אין עם ישראל העם הראשון בעולם, כרונולוגית, אל נא נשכח כי מבחינה היסטורית
,  נפש70-ב, באשר לישראל,  ואילו.היו באזורנו עמים גדולים וממלכות חזקות) פי הכתובים- על(האבות 

  . למצרים בתקופתו של יוסף המשבירה משפחת יעקב ירד,בסך הכול
 .אור לגויים, עם ישראל נבחר להיות בכור העמים. ור במשמעות של בחירעם ישראל הוא הבכ, אם כן

זוהי אינה , אכן.  רדיפות וצרות,מלאים קשיים ומכשולים, העם הנצחי, דברי הימים של העם היהודי
  .להיהיסטוריה פלאית במלוא מובן המ-אלא מטא, "נורמלית", היסטוריה שגרתית

משלי ( "וכאב את בן ירצה, יוכיח –' כי את אשר יאהב ה ":בגורלו של עמנו מתממש כנראה הפסוק
 ;מנעמי החייםמוהנאות יתרות  זכויות מקנה לו נהאי, ל-היותו של עם ישראל הבן הבכור של הא). יב:ג

תמיד או להוכיח ו ,)ו:יט' שמ( "שגוי קדוהנים וממלכת כֹ" להיות  אחריות קשה וכבדהמוטלת עליו, להפך
  .בחיר העמים- כדי להיות ראוי לשאת בתואר של בכור, וסרית את עליונותו המבכל מצב

  
  יהודה הצבי

  אביב-תל
 

 הדף מופץ בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע
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