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 בהלכה ובמחשבה   ה הבכור בענין  
 

 הקדמה א.  

 
 דברים פרק כא . 1
ים ָהֲאהּוָבה ְוַהְשנּוָא) ים ָהַאַחת ֲאהּוָבה ְוָהַאַחת ְשנּוָאה ְוָיְלדּו לֹו ָבנִּ י ָנׁשִּ יׁש ְׁשתֵּ ְהֶייןָ ְלאִּ י תִּ יָאה: טו( כִּ ן ַהְבֹכר ַלְשנִּ  ה ְוָהָיה ַהבֵּ

ילֹו  ְהֶיה לֹו  ָניו אֵּ ֶאת בָ )טז( ְוָהָיה ְביֹום ַהְנחִּ  ְלַבכֵּר ֶאת ֶבן ָהֲאהּוָבה ַעל ְפנֵּי ֶבן ַהְשנּוָאה ַהְבֹכר:  ֹלא יּוַכל ת ֲאֶׁשר יִּ
י ֶאת ַהְבֹכר ֶבן ַהְשנּוָאה  יר )יז( כִּ א לֹו   ָלֶתת לוֹ  ַיכִּ ָמצֵּ ם ְבֹכל ֲאֶׁשר יִּ י ְׁשַניִּ ְׁשַפט ַהבְ פִּ ית ֹאנֹו לֹו מִּ אׁשִּ י הּוא רֵּ  ס :ֹכָרהכִּ

 
 כא ברים פרק  אברבנאל ד. 2

. כמו שאמר יוסף )פ' ויחי( לא כן אבי כי זה  הבנים יהיו למטה ממנו ואמנם מעלות הבכור הן בכבוד שישב לימין אביו ושאר...
ומעלתו גם כן שיכבדוהו אחיו כאשר יכבדו לאביו וכמו שארז"ל בכתובות פרק הנושא )ד' כ"ג(  הבכור שים ימינך על ראשו. 

ות לא תחלק כי  המלכ  ואמנם. ומעלתו גם כן בנכסים שיירש פי שנים בהם. ך ואת אמך את לרבות אחיך הגדולכבד את אבי 
 .כור יורשו כלוהב

 
 "ן דברים פרק כא רמב. 3

אזהרה שלא יעשה זה, וכן כולם, לא תוכל לאכול בשעריך )לעיל יב יז(, לא תוכל   -יז( לא יוכל לבכר את בן האהובה  -)טז 
רי )לעיל יז טו(, ואמר אונקלוס בכולם לית לך רשו. והטעם לא תתן יכולת לנפשך לעשות ככה, והוא מפליג  לתת עליך איש נכ

מצות עשה שינחילנו פי שנים. והנה המשוה את הבכור לאחיו   -ר לתת לו פי שנים אה יכיבאזהרה. וכן כי את הבכר בן השנו
בדין, וכל שכן אם לא רצה להודיע שהוא הבכור וטען שהוא   בנחלתו עובר בלא תעשה ועשה ואף על פי שאין דבריו קיימים

 פשוט והנחילו כאחד מבניו מדעתו שהוא הבכור שעובר בהן. ואלו מצות מחודשות: 
 

 ירושת בכור בהלכה ב.  
 
 בלי מסכת בבא בתרא דף קכו עמוד בתלמוד ב. 4

אינו נוטל פי שנים, דאמר קרא: והיה הבן הבכור לשניאה, עד שיהא בן משעת   -אמר ר' אמי: טומטום שנקרע ונמצא זכר 
 הויה.

 
 תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף קמב עמוד ב. 5

אינו נוטל פי שנים, מאי   -אביו בפומבדיתא מתנו הכי, אמר מר בריה דרב יוסף משמיה דרבא: בכור שנולד לאחר מיתת 
 עמא? יכיר אמר רחמנא, והא ליתא דיכיר. ט
 
 תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף קיא עמוד ב . 6

ולא אונה. ההוא מבעיא ליה: לבא אחר נפלים דלהוי בכור לנחלה, מי   -א"ר נחמן בר יצחק, אמר קרא: ראשית אונו, אונו 
 און, מאי אונו? שמע מינה תרתי. אם כן, לימא קרא כי הוא ראשית  שלבו דווה עליו, יצא זה שאין לבו דווה עליו!

 
 תלמוד בבלי מסכת בכורות דף נא עמוד ב. 7

 ...מתני'. הבכור נוטל פי שנים בנכסי האב, ואינו נוטל פי שנים בנכסי האם, ואינו נוטל בשבח, ולא בראוי כבמוחזק
 
 תלמוד בבלי מסכת בכורות דף נב עמוד ב . 8

דברי ר"מ, וחכמים אומרים:    -ת אשתו, והמייבם את אשת אחיו; והמתנה ן ביובל; הבכורה, והיורש אמתני'. ואלו שאין חוזרי
 המתנה כמכר.  

לא, והני מירושה ירושה דמתנה מתנה, בכור   -רחמנא ליהדר ביובל מתנה וירושה גמ'. מאי טעמא דרבי מאיר? מכר הוא דאמר  
 . מתנה קרייה רחמנא   -לתת לו פי שנים  -
 
 ספר אור זרוע חלק ג פסקי בבא בתרא סימן צ . 9

ומשמע מלשונו אבל אם מחל הבן בפירוש הויא מחילה וכפי זה צריך לו לומר דבבכורה קמיירי שיכול הבן למחול משום  
 דמתנה קרייה רחמנא וכשמת האב נתונה לבכור ויכול למחול כדפי' רבינו שמואל זצ"ל לעיל גבי בכור שנטל חלק כפשוט. 
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 יסוד בכור במחשבה .  ג 
 
 בראשית פרק מט פסוק ג . 01

ת ְוֶיֶתר ָעז:  י ֶיֶתר ְשאֵּ ית אֹונִּ אׁשִּ י ְורֵּ י ַאָתה ֹכחִּ ן ְבֹכרִּ  ְראּובֵּ
 

11. R. Shamshon Raphael Hirsch, BeReishit 49:3 

 .כחי is the ability to acquire or possess something. Ya’akov says, You are ,הון related to ,און /אוני

This means either (a) “my power was first revealed in the formation of your character and in 

your spiritual education” or (b) “my power rests in you; through you my spirit will continue its 

work.” Success or failure in the education of the eldest son or daughter virtually determines 

educational success or failure with the younger children, however numerous they may be.  
 

 אברבנאל דברים פרק כא . 12
 והנה נתנו המעלות והיתרונות האלה לבן הבכור לב' סבות.  

האחת אלהית לפי שהדברים הראשוני' הם אהובים להש"י. וכמו שיראה מענין הבכורים ומענין הבכורות ומזה הטעם עצמו  
 .  היה הבכור נאהב להש"י 

דם אוהב מאד את בנו בכורו. יען הוא יבשרהו תמיד  והב' כי להיות הבן עומד במקום אביו ומשאיר זכרונו אחריו היה הא 
בהתמדת השארותו והוא העומד במקומו. והוא המודיע ראשונה שהאב ראוי להוליד בנים ולכן צוה הש"י שינתן לו פי שנים  

 . בנכסים ושאר היתרונו' והמעלו' 
.  בכורה מפאת הש"י כמו שזכרתי ולב' הסבות האלה רמז הכתוב כי הוא ראשית אונו שהיא הסבה שמפאת האב לו משפט ה 

ולהיות הבן משאיר זכרון האב ומתמידו ולא ישאר זכרון האם היה יורש פי שנים מנכסי האב לא מנכסי האם. וכמו שדרשו )ד'  
קכ"ה( ביש נוחלין פי שנים בכל אשר ימצא לו. לו ולא לה. והוא מזה הטעם בלי ספק. הנה התבאר' הסבה במעלו' הבכור  

 ותר הספק הב':ויתרונותיו וה
 

 , סעיף ידמאמרי פחד יצחק סוכות מאמר נד סעיף יב. 13
. וגם בהלכה  מעלה זו מקנה לבעליה זכות הנהגת הבית לעמוד במקום כל האחים ולייצג אותם .  בכור נקרא גדול הביתיב. 

במשא ומתן על הנכסים, הרי גדול האחים טוען בשביל כולם. )וגם במכת בכורות אם לא היה בכור, היה גדול הבית מת במקום  
 ..שבטים כגדול הבית, בביאתו לסוכה.בכור(. ואם כן יוסף על ידי מעלת בכורה שקיבל, הריהו המייצג של שאר ה

כוחו של בכור הוא בזה שעושה את אביו למוריש, שאר הבנים הנולדים אחר כך אינם משנים עוד את צורת האב, בהיות  יד.  
. והיינו מפני שיוסף היה המשמר את היחוס של האבות, ומבטיח שהאבות ישארו  שהשם אב כבר נהיה על יד הבכור לבדו 

 מורישים...
 
 

 רי ישראל" "בני בכו .  ד 
 

 שמות פרק ד . 14
ל: )כ ְשָראֵּ י יִּ י ְבֹכרִּ  ב( ְוָאַמְרָת ֶאל ַפְרֹעה ֹכה ָאַמר ְיֹקָוק ְבנִּ
 

 חכמה שמות פרק ד פסוק כב משך . 15
שבן בכור נוטל פי שניים משום שהוא עשה אותו לאב, כן ישראל עשו כביכול להשם יתברך לאב  )כב( בני בכורי ישראל. 

 להעולם שהם הכירו השגחתו ויחודו בתבל, ופשוט. 
 

 העמק דבר שמות פרק ד פסוק כב. 16
, דאפי' המה נמצא בהם חסידי אוה"ע המכירים כבוד ה'  בני בכרי ישראל. דאע"ג שכל אומות העולם המה בתכלית הבריאה

שעוד בחיי המלך מסייע בהנהגת המלוכה, כך ישראל  בכל דור, אבל ישראל נמשל לבן בכור של המלך שהוא יורש הכתר, 
 , וכמבואר באורך בס' דברים ל"ג ג' עה"פ אף חובב עמים וגו':מסייעים כביכול להשגחה והליכות עולם

 
 פרק כט גבורות ה' . 17

שהוא  כה אמר ה' בני בכורי ישראל וגו'. קרא ישראל בנו בכורו, רצה לומר כמו שהבכור נקרא ראשית כי הוא ראשית אונו 
כך ישראל הם התחלת גלוי כחו של הקדוש ברוך הוא  , כי הבן הוא כחו של אב, התחלת הראות כחו של אדם שנגלה בו כחו 

 ...והם עלולים בראשונה  , כי העלול מורה על העלה יתברךבעולם הזה 


