
 ד"בס

 אילן-אוניברסיטת בר

 לשכת רב הקמפוס                                                                    הפקולטה למדעי היהדות 

 ד ף  ש ב ו ע י
 ה"תשס ,תולדֹתפרשת                               מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות                             

 574 מספר                                          ש הלנה ופאול שולמן                                      "ע        

 

  הבכורהזכות
 

מבחינה : הבכורהזכות נסב כולו על בעיית , בפרשתנו וכן בפרשיות הבאותהמתואר , המאבק בין יעקב ועשיו
באמצעות פעולות שונות הוא משתדל ו,  זועם עובדה שלם אינו אבינו אלא שיעקב, עשיו הוא הבכורביולוגית 
 ,כה עיקשתשני האחים בצורה שעליה נאבקו , לברר מהו תוכנה של זכות הבכורהלהלן ננסה . הבכורלזכות ב

בתארה את השלבים השונים של , כמו כן נשתדל לברר מה באה התורה ללמדנו. הםומה חשיבותה בעיני
 .המאבק הדרמטי הזה

אמר יעקב אין , לפי שהעבודה בבכורות: ")לא:כה' בר ( העניין שמצא יעקב בבכורהמהומסביר  י"רש
הנה אנכי  ":באמרו  את משפט הבכורהגם הבין עשיוכך , י בהמשך"רשולפי ". ה"רשע זה כדאי שיקריב להקב

 ועונשין ומיתות  כמה אזהרות: אמר לו? מה טיבה של עבודה זו:ויאמר עש "):לב:כה' בר" (!הולך למות
אם כן מה ,  אני הולך למות על ידה:אמר. ופרועי ראש,  שתויי יין:כאותה ששנינו אלו הן שבמיתה,  בהיםתלוי

 ".חפץ לי בה
ן את המאבק בין יעקב חויש לבכדי להבין את כוונת הדברים .  כמשמעםי"דברי רשקשה לקבל את , ברם

בבירור הזה נשתדל  .עותה של זכות הבכורה בעיני האחיםוקודם כול יש לברר מה משמ, בצורה אחרתלעשיו 
 מה ראו וננסה להבהיר ,בעל פההתורה שתורה שבכתב וה פי-על זכויותיה ודיניה ,להבין את משפט הבכורה

 .תקופתםלהשקפותיהם ובהתאם ל יעקב ועשיו הב
שיקח : " על אתרותבהוא כוכך  ,עבור עצמות רצונו של יעקב לזכות בבכורה אאברהם אבן עזרא מבין ' ר

 נימוק ה."ויש אומרים שיש לבכור לעולם מעלה על הצעיר לקום בפניו ולשרתו כבן לאב. פי שנים בממון אביו
למעמדו המיוחד והמיוחס  השני רומז נימוקלו הי וא1,זכויות הבכור על פי מה שנקבע בתורהרומז להראשון 

 -עובדה זאת מוכרת לנו ממקורות שונים . ם אחריםהן בישראל והן בקרב עמי, בעולם העתיקשל הבן הבכור 
מתברר :  יתרה מזו2.מהמקרא ומתעודות היסטוריות שיש בידינו מהתקופה העתיקה ומתקופות מאוחרות יותר

 3.כי בעיני אנשי תרבויות עתיקות לידת הבכור הייתה מלווה בהילה מיסטית שאין כדוגמתה ביתר הלידות
 :ות במקראעדוימספר  ישנם משמעות זאת של הבכורהל
 ):יג:א (כפי שמשתמע ממה שמובא בספר איוב, באשר היה רגיל לכנס אצלו את אחיו, לבכור היה מעמד מיוחד •

 ".תים יין בבית אחיהם הבכורכלים ושֹתיו אֹויהי היום ובניו ובנֹ"
 ועל יושב דויד ושפכתי על בית "):י:יב (כפי שמשתמע מדבריו של זכריה, לאבלות על הבכור היה אופי מיוחד •

 ".ם רוח חן ותחנונים והביטו אלי את אשר דקרו וספדו עליו כמספד על היחיד והמר עליו כהמר על הבכורירושֵל
יש . "אני בכור אתנהו עליון למלכי ארץ "):כח:פט (כמו שמשתמע מהפסוק בתהילים, הבכור נחשב כשר ונשיא •

בני ' ואמרת אל פרעה כה אמר ה: "למשל, לה ויתרוןלציין גדו" בכור"עוד דוגמאות רבות שמשתמשים במילה 
' ישע" (ורעו בכורי דלים ואביונים לבטח ירבצו והמתי ברעב שרשך ושאריתך יהרג). "כב:ד' שמ" (בכרי ישראל

בבכי יבֹאו ובתחנונים אובילם אוליכם אל נחלי מים בדרך ישר לא יכשלו בה כי הייתי לישראל לאב "; )ל:יד
 ).יג:איוב יח" (יאכל בדי עורו יאכל בדיו בכור מות"; )ח:לא' יר( "ואפרים בכֹרי הוא

                                                 
 ?ע מסתמך על דין הירושה הכפולה שהייתה נהוגה בתרבויות קדומות אחרות"   האם ראב 1
 . אנציקלופדיה העבריתב" בכור"ראה דוגמאות רבות לכך בערך     2
שמעות של פדות יש גם מ, שמשמעותו הפשוטה היא פתיחתו הראשונה של רחם האם, "פטר רחם"לביטוי , סיני-לפי טור   3

 . אנציקלופדיה המקראיתב "בכורה", "בכור"ראה ערך . הבכור פודה ומציל את שאר פרי הבטן שלא ייזוק ולא ימות: והצלה



 2

                                                

העיקרייש סימנים לכך כי בעבר הרחוק היה הבכור היורש  •
.בין האחים 4

, נוהג זה חודש בזמנים הפאודליים 5
.ובמקרים מסוימים המשיך להתקיים עד התקופה המודרנית

6 
,אותו כקרבןהקדושה המיוחדת שהייתה לבכור גם גרמה לכך שהקריבו  •

ב "כמו שמשתמע מהפסוק בספר מל 7
לף חרב להבקיע אל מלך אדום וירא מלך מואב כי חזק ממנו המלחמה ויקח אותו שבע מאות איש שֹ "):כז-כו:ג(

 ".מהלה על החֹויקח את בנו הבכור אשר ימלך תחתיו ויעלהו עֹ. ולא יכלו
... , כבד את אביך ואת אמך: "מובא בגמרא, ללמש. ל יש התייחסות למעמדו המיוחד של הבכור"גם בדברי חז

 8". לרבות את אחיך הגדול-ו יתירה "וי
אלא בעיקר , מתברר כי יעקב השתדל לזכות בבכורה לא מפאת הזכויות החומריות הנובעות ממנה, אם כן

עם זה יש להניח כי יעקב אבינו התאמץ להשיג את הבכורה משום . כדי לזכות במעמד המיוחד שהיא מקנה
וכל כוונתו הייתה , ה בברית בין הבתרים"שידע ושמע על הייעוד המיוחד שהובטח לכלל ישראל על ידי הקב
כאשר הבחין שאין לעשיו הכישורים . לדאוג שייעוד זה יימסר לקבוצת אנשים הראויים למלאו כנדרש

 .הוא השתדל לשלול ממנו את הזכות למלא אותו, הדרושים לתפקיד זה
בדבר שירותו של הבכור , י שהבאנו לעיל" את פירושו של רש- בצורה אלגורית -הבין ייתכן שכך אפשר ל

אלא במעמדה , י להבהיר כי יעקב לא חשק ביתרונות החומריים של הבכורה"ככל הנראה מתכוון רש. במשכן
, בדרישה זו הוא ראה את עצמו כנציג של עם ישראל העתידי. המסומל בשירות הבכורים במשכן, הרוחני

הוא ידע , יתר על כן: יעקב ידע שאין במעמד זה מקור לנכסים חומריים. יתרונו אינו חומרי אלא רוחני בלבדש
 במה שתיאר לעשיו את העונשים -י " לפי פירושו של רש-ורמז לכך , ששליחות זו כרוכה בצער ובייסורים

לא היה מוכן לקחת על , ייםשמטבעו נטה יותר לרכוש ולעושר מאשר לחיים רוחנ, עשיו. האורבים לבכורות
 .עצמו ועל זרעו תפקיד שאינו מביא אלא צער וכאב

אלא שניתן להרחיב את . זהו כנראה המסר שהתורה מתכוונת להבהיר בתיאור המאבק בין יעקב ועשיו
אחד המסרים . ולראות בו עיקרון שאינו מתייחס לכלל ישראל בלבד אלא גם לאנשים פרטיים, הנושא

  של הבכורזכותו בהמכירכן א, בניגוד למה שהיה מקובל בעולם העתיק, התורהקרא הוא שהעיקריים של המ
עיקרון זה חוזר על עצמו  9.אך כדי לזכות במעמד הבכורה עליו להיות ראוי לו, לקבל פי שתיים בירושה

  :ונביא אחדות מהדוגמאות בקיצור, פעמים רבות במקרא
 . הבן הצעיר לטובת יצחק בכורוישמעאלרש את גי ,ה"פי ציוויו של הקב-על, אברהם •
 .זכה בברכות שהיו מיועדות לאחיוגם ובהמשך ,  את הבכורה מעשיו"קנה"יעקב  •
 .בעקבות מעשה בלההלבכורה בד את זכותו יראובן א •
 .אף התנגדותו של יוסף-על, פני מנשה לעאפרים העניק עדיפות ליעקב  •
 .משכן ואולצו להעבירה ללווייםבעקבות חטא העגל איבדו הבכורות את זכותם לשרת ב •
וזה היה אחד , פי סדר האחים-משכן עלבלא חילק את המשרות הקשורות לשירות ', על פי ציווי ה, רבנומשה  •

 .ממניעי המרד של קורח
 . ישיו שלהצעיר בבני, את דוידבחר כמלך הנביא שמואל  •
 .שהיה הבכור, ולא אדוניה, דויד קבע ששלמה בנו הצעיר ימלוך תחתיו •

 

 :נמצאנו למדים מפרשייה זו שני רעיונות חשובים
 .יעקב אבינו השתדל להשיג את הבכורה כמפתח לייעוד הרוחני של עם ישראל .א
אלא , התורה מדגישה שלא הקדימות בסדר הלידה היא המעניקה עליונות, כשמדובר בתפקיד רוחני .ב

 .התנהגות האדם וזכויותיו האישיות
 

 ר אלכסנדר קליין"ד
 והמכללה האקדמית אשקלון טיקההמחלקה למתמ

 
וכן , המקורות המעידים על כך הם חוקי חמורבי. אלא שלא די ברור מה היה חלקו בדיוק. שם, האנציקלופדיה העברית  ראה  4

בחוקי אשור ובתעודות נוזו נזכר בפירוש דין הירושה הכפולה לבן הבכור , ברם.  שומריתתעודות מבבל הדרומית בלשון
 ).שם, ראה אנציקלופדיה מקראית(

 . התורה הגבילה את זכויות הבכור באשר העניקה לו פי שניים בלבד,   כך שלמעשה 5
 .1925באנגליה בוטל משפט הבכורה מעיקרו רק בשנת     6
ישנם חוקרים הסוברים כי מצוות פדיון הבן היא מעין פשרה בין הנטייה העממית להקריב .  שםראיתאנציקלופדיה מק ראה  7

 .את הבכורות לבין האיסור של קרבנות אדם
 .א"ע,   בבלי כתובות קג 8
 ישראל ,לוי לישראל, כהן קודם ללוי): "הוריות ג ח(באשר מובא במשנה ,  סתירה לדברה אין לראות במוסד הכהונה או הלוויי 9

אבל אם היה ממזר תלמיד חכם וכהן גדול , םבזמן שכולם שווי? אימתי. וגר לעבר משוחרר, ונתין לגר, וממזר לנתין, לממזר
 ". ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ-עם הארץ 
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