
 בני   בכורי   ישראל 

 שמות   ד:כא-כג 

  1.   שמות   ד:כא-כג 

י   ְבָיֶד֔ךׇ  ְ֣מּתִ ר־ׂשַ ְֽפִתים֙   ֲאׁשֶ ׇך֙   ָלׁש֣וּב   ִמְצַר֔יְָמה   ְרֵא֗ה   ּכָל־ַהּמֹ ֶלְכּתְ ה֒   ּבְ ֹּ֣אֶמר   יְהָוה֮   ֶאל־ֹמׁשֶ  ַוי
֚ה   ָאַמ֣ר  ְרֹע֑ה   ּכֹ ֖   ֶאל־ּפַ ֖ח   ֶאת־ָהָעֽם ׃   ְוָאַמְרּתָ ּלַ ֵּ֣ק   ֶאת־ִלּב֔וֹ   ְולֹ֥א   יְׁשַ יָת֖ם   ִלְפֵנ֣י   ַפְרֹע֑ה    ַוֲאִני֙   ֲאַחז  ַוֲעׂשִ

ּלְחֹ֑ו    ִהנֵּה֙   ָאנִֹכ֣י   הֵֹר֔ג  ָמֵא֖ן   ְלׁשַ ִני֙   ְויַַֽעְבֵדִ֔ני   ַוּתְ ֤ח   ֶאת־ּבְ ּלַ ראל     ָוֹאַמ֣ר   ֵאֶל֗יךׇ   ׁשַ ִנ֥י   ְבכִֹר֖י   ִיׂשְ  יְהָו֔ה    ּבְ
כֶֹרׇֽך׃  נְׇך֖   ּבְ  ֶאת־ּבִ

  2.   ספורנו 

 ועשיתם   לפני   פרעה   אז   תצליח   לעשותם   לפני   פרעה   כשלא   תשנה.   כי   כשיחטא   האדם 
 במצות   בוראו   בחסר   וביתר   יקלקל   הכונה   והיא   לא   תצלח,   כמו   שהיה   הענין   במי 

 מריבה,   וכן   צוה   בקיום   המצות   לא   תוסיפו   ולא   תגרעו:    ואני   אחזק   את   לבו   כי   בהיותו 
 בלתי   יכול   לסבול   המכות   היה   משלח   את   העם   בלי   ספק,   לא   מפני   שיכנע   לאל   יתברך 

 לעשות   רצונו,   ולזה   חזק   את   לבו   שיתאמץ   לסבול   המכות   ולבלתי   שלחם: 

 

 הנה   אנכי   הרג   את   בנך   בכורך 
 

  3   ספורנו 
 הנה   אנכי   הורג   את   בנך   בכורך    כפי   המשפט   האלהי   שהוא   מידה   כנגד   מידה,   כאמרו 
 וכארח   איש   ימציאנו   כי   אמנם   מכת   בכורות   לבדה   היתה   למשפט   עונש   לפרעה   מכל 

 המכות,   אבל   שאר   המכות   היו   לאות   ולמופת   למען   ישובו,   כי   לא   יחפוץ   במות   המת   כי 
 לא   נעל   בפניהם   דרכי   התשובה   אמתית   כלל,   לו   חכמו   לשוב   אל   האל   יתברך   מאהבת 

 טובו   ויראת   גדלו,   שהיא   התשובה   המגעת   עד   כסא   הכבוד,   אשר   היא   המצלת   ונותנת   חן 
 בעיני   אלהים,   כאמרם   ז''ל   (יומא   פרק   יום   הכפורים)   עונות   נחשבים   לו   כזכיות   או 

 לפחות   לשוב   כעבדים   מיראת   מה   שיוכל   להעניש.    אבל   מכת   בכורות   וטביעת   פרעה   וחילו 
 בים   היו   שפטים   לקיים   מדה   כנגד   מדה: 

 
  4.   רש׳י 



ה;   ְוֶזה   הוּא  ִהיא   ָקׁשָ ֵני   ׁשֶ ה   ִמּפְ ִחּלָ ּ   ּתְ  הנה   אנכי   הרג   וגו'.    ִהיא   ַמּכָה   ַאֲחרֹוָנה,   וָּבהּ   ִהְתָרהו
שׁ  ר   ָוָדם   ַהְמַבּקֵ ׂשָ יב   ּבְֹכחֹו"   –   ְלִפיָכךְ   "ִמי   ָכֹמהוּ   מֹוֶרה"   (איוב   ל"ו);   ּבָ ִּ ג ָאַמר   "ֶהן   ֵאל   יַׂשְ  ׁשֶ

יב   ּבְֹכחֹו   ְוֵאין  ִּ ג "ה   יַׂשְ ּבָ ָלה,   ֲאָבל   ַהּקָ שׁ   ַהצָּ ּלֹא   יְַבּקֵ ָבָריו,   ׁשֶ  ְלִהנֵָּקם   ֵמֲחֵברֹו,   ַמֲעִלים   ֶאת   ּדְ
ּ   וַּמְתֶרה   בֹו   ָלׁשוּב  ׁשוּבֹו   ֵאָליו,   ְלִפיָכךְ   הוּא   מֹוֵרהו י   ִאם   ּבְ ָּדֹו   ּכִ ֵלט   ִמי  יְֹכֶלת   ְלִהּמָ

 
 

 

 בני   בכרי   ישראל 

  5.   ספורנו 

 בני   בכורי   ישדאל   אף   על   פי   שלקץ   הימין   אהפך   אל   העמים   שפה   ברורה,   לקרוא   כלם 
 בשם   ה',   ולעבדו   שכם   אחד   מכל   מקום   יחשב   ישראל   אצלי   נכבד   מכלם   באשר   הוא   בני 

 עובד   כמו   בן   מאהבה,   לא   כעבד   מאהבת   שכר   ויראת   עונש.   ומצד   מה   שהוא   בכורי   ראשון 
 לעבודתי,   בתעות   כל   האומות   מעלי,   כאמרו   כי   כל   העמים   ילכו   איש   בשם   אלהיו   וכו': 

  6.   רש׳י 
ו   (בראשית   רבה   ס"ג):  ַקח   יֲַעקֹב   ֵמֵעׂשָ ּלָ כֹוָרה   ׁשֶ "ה   ַעל   ְמִכיַרת   ַהּבְ ּבָ  וִּמְדָרׁשֹו:   ּכָאן   ָחַתם   ַהּקָ

 


