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א' ניסן נטל עשר עטרות
]א[ "ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרן ולבניו ולזקני ישראל" )ריש שמיני( .מפרש רש"י" ,ויהי ביום השמיני  -למילואים ,הוא
ראש חדש ניסן שהוקם המשכן בו ביום ,ונטל עשר עטרות השנויות בסדר עולם" .כלומר ,יום השמיני הוא יום השמיני
למילואים .ובשבעת הימים שקדמו לר"ח ,כמו שמוזכר בפרשת צו ,שימש משה רבינו בהקרבת הקרבנות ,ללמד את אהרן
ובניו את עבודת הקורבנות .וביום השמיני ,א' ניסן ,קרא משה לאהרן ולבניו שמכאן ואילך העבודה מוטלת עליהם .ואותו יום
נטל עשר עטרות )ברייתא דסדר עולם פ"ז ,תו"כ על אתר ,שבת פ"ז ב'( .והרי פרטן .ראשונה  -ראשון למעשה בראשית .רש"י
בגמרא שם גרס ראשון לבריאת העולם .כלומר שהיום הראשון במעשה בראשית שהיה ביום א' בשבת ,היה גם א' בניסן.
והריטב"א על אתר מפרש שזה למד"א בניסן נברא העולם ,דהיינו ר' יהושע ,בעוד שר' אליעזר סבר שבתשרי נברא העולם
)עי' ר"ה י' ב' ,י"א א'( .שניה  -ראשון לנשיאים ,היינו הקרבת הנשיאים המפורטת בפרשת נשא התחילה בא' ניסן .שלישית -
ראשון לכהונה .אומר רש"י "אותו היום שמיני למילואים ועבודה באהרן ובניו ,ועד עכשיו היה בבכורות" .רביעית  -ראשון
לעבודה .חמישית  -ראשון לירידת האש .ששית  -ראשון לאכילת קודשים .שביעית  -ראשון לשכון שכינה .שמינית  -ראשון לברך
את ישראל .תשיעית  -ראשון לאיסור הבמות .עשירית  -ראשון לחודשים .אלו הם עשר עטרות שנטל אותו יום.

מתי הותרו הבמות ולמי מותר הקריב עליהם
]ב[ והנה רש"י פירש בעטרה השלישית  -ראשון לכהונה  -שעד עתה היתה העבודה בבכורות ,ומעתה בכהנים .והנה במשנה
בריש פי"ד דזבחים )קי"ב ב'( כתוב "עד שלא הוקם המשכן היו הבמות מותרות ועבודה בבכורות ,ומשהוקם המשכן נאסרו
הבמות ועבודה בכהנים" .כלומר ,קודם הקמת המשכן היו מקריבים קרבנות על במות .במות כאלו נקראו במת יחיד או במה
קטנה ,לאפוקי מבמת ציבור או במה גדולה שהיא המזבח שעשה משה .גם לאחר שהוקם המשכן ,היו תקופות שבמות יחיד
חזרו והותרו ,דהיינו כאשר המזבח היה בגלגל בנב ובגבעון )רש"י בזבחים שם( .הכלל הוא שכאשר הארון היה באהל מועד,
הבמות נאסרו ,וכאשר הארון לא היה באהל מועד ,הבמות הותרו )תוספתא קרבנות פרק י"ג אות ח' ,ירושלמי מגילה פ"א
הי"ב דף י"ז ע"ב( .והנה לגבי מי הקריב על הבמות ,במשנה משמע שזו עבודת הבכורות .אבל למעשה כבר האריכו
האחרונים שזה דוקא בקורבנות ציבור ,כמו בפסוק )פר' תרומה כ"ד ה'( שמביא רש"י )זבחים קי"ב ב' ד"ה ועבודה בבכורות(.
אבל קורבנות יחיד כל אחד עושה לעצמו ,ואולי היתה עדיפות לבכורות מטעם כבוד אבל בודאי לא היה חיוב )עי' גור אריה
על תולדות כ"ה ל"א ,ט"ז בספרו דברי דוד עה"ת ,תפא"י על המשנה אות ל"ד ,חזו"א קדשים בכורות סימן ט"ז אות ח'(.
אמנם לקמן בסמוך נביא מדרש וירושלמי שלכאורה משמע לא כך ,עי"ש .ולאחר שנבנה המשכן ,העבודה עברה לכהנים,
אבל כשחזרו והותרו הבמות ,העבודה בבמות יחיד חזרה והיתה מסורה לכל" ,איש הישר בעיניו יעשה" )שופטים י"ז ו'(,
כדאיתא בזבחים )קי"ח א'(.

דעת המדרש והירושלמי שעבודת הבכורות היתה מאז בריאת העולם

]ג[ עכ"פ המשנה אומרת שהעבודה עברה מהבכורות לכהנים .נתבונן להבין ההבדל ביניהם .עצם המושג של בכור בא לומר
שהוא ראשון ,לכן כל מי שנק' בכור ע"כ כי יש בו הבחנה של ראשון .מאידך ,המושג של כהונה הוא קודם כל ההבחנה שהיא
שייכת לשבט לוי ,ואח"כ נעשתה חטיבה מיוחדת לעצמה .לוי היה שלישי לרחם לאה כידוע .א"כ כהונה היא מדין שלישי,
בכורה היא מדין ראשון .אמנם נאמרו דיני ראשון בכהנים לענין לכבדם ,אבל מצד הרחם הם שלישי ולא ראשון .א"כ ישנם
לפנינו שני מערכות ,שכל אחת מערכת לעצמה ,ובעומק התכלית היא לאחד אותם .נלמד תחילה כל מערכת לעצמה ,ולאחר
מכן נגלה את האחדות ביניהם .נתחיל במערכת הבכורות .הנה לעיל הזכרנו שישנו ירושלמי ומדרש שמשמע שדוקא הבכורות
הם אלו שהקריבו קודם חטא העגל .הירושלמי הוא במגילה )י"ד ב'( ,שם מובא שרבי יוחנן בא לבית המדרש לדרוש מפסוקים
מה שנשנה במשנה בזבחים שקודם שהוקם המשכן היתה עבודה בבכורות )כך פירשו הק"ע והפנ"מ( .ובתחילה דרש זאת
מפסוק "כי לי כל בכור בבני ישראל וכו' ביום הכותי כל בכור בארץ מצרים" )בהעלותך ח' י"ז( .אמנם זה לגבי בני ישראל
וממכת בכורות ולהלן .ומנלן שקודם לכן ג"כ .מדכתיב "ותקח רבקה את בגדי עשו החמודות" )תולדות כ"ז ט"ו( .מהו
החמודות ,שהיה משמש בכהונה גדולה .א"כ בירושלמי משמע שעבודה דוקא בבכורות .וגם במדרש )במד"ר ד' ח'( באו לסייע
למה שכתוב במשנה בזבחים" .ותדע לך שהיו הבכורות מקריבים ]עד שלא הוקם המשכן[ מתחילת ברייתו של עולם ,אדה"ר
היה בכורו של עולם וכו'" .ובגדי העור שנתן לו הקב"ה היו בגדי כהונה גדולה ,ועברו ממנו לשת ולמתושלח לנח לשֵם
לאברהם ליצחק לעשו ויעקב קנה ממנו הבכורה .אמנם מהמדרש מוכח שבכור הוא לאו דוקא ,כי המדרש אומר ששֵם
ואברהם לא היו בכורות ,אלא כל מי שראוי לכך מקבל את התואר בכור ,גם אם אינו בכור ממש .וכן מוכח ממה שיעקב קנה
הבכורה מעשו .מ"מ אומר המדרש "את סבור שמא על חנם אמר יעקב לעשו שהוא ימכור לו את הבכורה ,לאו ,אלא שהיה
יעקב מבקש להקריב ולא היה יכול מפני שלא היה בכור" .א"כ משמע מהמדרש והירושלמי שלא כל אחד יכול להקריב ,אלא
דוקא מי שנתמנה לכך .ולא כפי שמשמע מהגמרא בזבחים שכל אחד יכול להקריב בבמה בזמן שהותרו .ועדיין אפשר לומר
שלא דברו הירושלמי והמדרש אלא על קורבנות ציבור ולא על קורבנות יחיד ,וצ"ע .וגם צ"ע מדוע רש"י שהזכרנו לעיל ,מביא
את הפסוק "וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות ויזבחו זבחים שלמים לה' פרים" )פר' תרומה כ"ד ה'( ,כביאור לעבודת
בכורות ,ומתעלם מעבודת הבכורות שהיתה מאז בריאת העולם .ונראה שרש"י סובר שלאחר שקדשו בכורות ישראל במצרים,
עבודות הקורבנות בבמות היא רק בבכורות ישראל .אבל קודם שנעשו ישראל לעם במצרים ,בודאי שכל יחיד יכול לעשות
במה ולהקריב עליה ,וכן משמע ברש"י במסכת בכורות )ד' ב' ד"ה בבמות וד"ה ועבודה בבכורות( .ואפשר לומר שרש"י סובר
שהירושלמי והמדרש פליגי על הגמרא בזבחים ,א"נ הגמרא בזבחים ורש"י דברו רק על קורבנות יחיד בבמות ,והירושלמי
והמדרש דברו רק קורבנות ציבור בבמות ,וצ"ע.

אדם קין והבל
]ד[ נתבונן עתה בדברי המדרש ביתר פרטות .המדרש מכנה את אדם הראשון בכורו של עולם .ברור שהוא לא היה בכור
ללידה ,מ"מ הוא הקריב קרבנות מדין בכור .הוא היה מעין בחינת טיפה ראשונה ממוח האב .מכיון שכל מהותו הוא היותו
ראשון ,לכן יש לו דין בכור .אמנם אדה"ר לא התקיים במעמדו כבכור ,משום שבחטאו הוא איבד את נקודת הבכורה שבו .כפי
שהבכורים איבדו את דין הבכורה שלהם בהקריבם קורבנות לעגל )כך מפרש המדרש את הפסוק בכי תשא ל"ב ו'( ,וידוע
שחטא העגל מקביל לחטא אדה"ר ,כך אדה"ר איבד את מעמד הבכורה שלו בחטא עץ הדעת .ועומק הדברים הוא שראשון
בבריאה אין לו קיום .כל נקודת ראשון ,אם לא מצטרף אליה נקודת שלישי ,אין לה קיום .דיעויין בתנחומא )תולדות אות ד'(
"אברהם נתעטר בזכות יעקב ,כשהשליך אותו נמרוד לתוך הכבשן ירד הקב"ה להצילו .אמרו מלאכי השרת ,רבש"ע ,לזה
אתה מציל ,כמה רשעים עתידין לעמוד ממנו .אמר להן הקב"ה ,בשביל יעקב בן בנו שעתיד לעמוד ממנו אני מצילו .מנין,
א"ר ברכיה ,שכך כתיב ,לכן כה אמר ה' אל בית יעקב אשר פדה את אברהם )ישעיה כט( פדאו מן הכבשן" .והנה מבואר
באר"י ז"ל ]לא מצאתי[] [1שנקודת הראשון שבבריאה אין לה קיום ,היא לא מתקיימת ,היא תמיד נופלת .אנחנו רואים את
זה בבכורו של עולם ,אדם הראשון ,שנפל .אנו רואים זאת בבכורות שלא הצליחו להתקיים מפני שחטאו בעגל .כל בכור וכל
ראשון אם לא מצטרף אליו שלישי ,אין לו קיום .הבכור השני שהיה בעולם היה קין ,וגם הוא אבד בחטאו .הוא הביא קרבנות
כי הוא היה בכור ]לפי השיטה שיש מנחה בבמה ,עי' זבחים ס"ט א' ובעוד מקומות[ ,ומשלא נתקבלה מנחתו ,נפל בחטא
ונאבד .ושורש נפילתו היה כי לא היה לו חיבור לשלישי .אמנם הקרבן של הבל התקיים ]ולכאורה זה מתאים לשיטה שכל יחיד
יכול להקריב בבמה ולא רק בכור[ .ומדוע .דין ראשון שבו בא מכך שהביא את בכורות צאנו .ודין שלישי שבו בא מכך שהבל
התגלגל בשת ,ולאחר מכן התגלגל במשה רבינו )עי' כל זה בשער הגלגולים הקדמה כ"ט( ,שהוא שלישי לרחם .א"כ יש
בהבל צירוף של ראשון ושלישי.

צידון אברהם יצחק עשו ויעקב

]ה[ והנה הפעם הראשונה שנמצאת בתורה המילה בכור בהקשר לאדם ]אבל בבעלי חיים כבר בהבל נאמר שהביא מבכורות
צאנו[ ,הוא בצידון בן כנען בן חם בן נח )נח י' ט"ו( .צידון היא גם עיר הסמוכה לצור ,והוזכרה בנביאים מספר פעמים .עי'
בישעיה )כ"ג( ובמפרשים שם שהיתה קשורה בסחר עם צור ,וכאשר צור נפלה גם צידון נפלה .והנה צור ע"ה עולה בגימ' כהן
בכר .כלומר קיומה של צידון שהוא בכור היה רק מכח צור שהיא צירוף של כהן ובכור .וכאשר צור נחרבה ,כלומר הצירוף של
כהן ובכור אבד ,ממילא גם צידון חרבה .גם ירמיה )מ"ז( ויחזקאל )כ"ח( התנבאו על חרבן צידון ,כי אין קיום לראשון .בכור
נוסף שלא התקיים כי לא היה מחובר לשלישי ,היה עשו .מאידך ליעקב היה כח של שלישי ,שהוא היה שלישי לאברהם ויצחק.
לכן עשו אמר למה זה לי בכורה ,הנני הולך למות כמו אדם ראשון שבכורתו הובילה אותו למוות .באותו יום שאברהם שהוא
ראשון  -מת ,מכר עשו את הבכורה בנזיד עדשים )ב"ב ט"ז ב'( ,ואיבד את הראשון שבו .ויעקב שהוא שלישי לאברהם וליצחק,
הוא בבחינת "לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך עד עולם" )ישעיה נ"ט כ"א( ,לכן גם כשמת אברהם אין ביטול לזרעו.
משא"כ עשו שהיה לו את כח הראשון ,כאשר אברהם מת אז כח הראשון לא התקיים ,וממילא עשו איבד אותו כשהתגלה
המוות בכח הראשון .אברהם יש לו ביטול ,יצחק יכול להיות לו ביטול ,אבל יעקב נאמר עליו ערסיה שלימא מתוך שאין לו
ביטול מכח השילוש )עי' זהר חדש יתרו דף ל"ז ט"ג ,אות שי"א בסולם(.

מיני בכורות שמתו במצרים
]ו[ נדון עתה מהו נכלל בגדר בכור .חז"ל )ב"ר ס"ג ח'( ,מובא ברש"י )תולדות כ"ה כ"ו( ,אומרים שעשו היה בכור ללידה
ויעקב היה בכור ליצירה ,כלומר שנוצר מטיפה ראשונה ,מלה"ד שפופרת שפיה קצר ,נכנס ראשון יוצא אחרון .א"כ חזינן שיש
בכור ליצירה ובכור ללידה .וזו סוגיא שהולכת ומתרחבת .דהנה בפרשת בכורות ,בפסוק אחד )פר' בא י"א ה'( ,מוזכר מילת
בכור ארבע פעמים ,והבעל הטורים דורש" ,כנגד בכור לאב ,בכור לאם ,וגדול הבית ,ובכור בהמה אינו מהחשבון שהוא צריך
לגופא" .כמו שרש"י )בא י"ב ל'( ,מביא מחז"ל )פסיקתא רבתי על פסוק ויהי בחצי הלילה י"ב כ"ט( ,שאם לא היה בכור
בבית ,מת מי שהוא גדול שבבית ,שנאמר אף אני בכור אתנהו .ישנו אפילו מדרש )ילקוט שמעוני שמות פי"א רמז קפ"ו(
שבתיה היתה בכורה של פרעה וניצלה בזכות תפילתו של משה .וגם בפסיקתא הנ"ל כתוב "וה' הכה כל בכור ,מהו כל בכור,
בכור לאיש בכור לאשה ואפילו נקיבות הבכורות מתו באותו הלילה ,לכך נאמר כל בכור" .חידוש הוא שגם בנקבה נאמר לשון
של בכורה .ואולי זה מדין גדול שבבית ,וצ"ע .והנה הרמב"ן )בא י"ב ל'( כותב שעל דרך הפשט רק פטרי רחם מתו במכת
בכורות ,שהרי כנגד בכורי המצרים שמתו נתקדשו בכורי ישראל ,ובישראל קדושים רק פטרי רחם .אבל מודה הרמב"ן שלא
כך דרשו חז"ל ,כפי שהבאנו לעיל .ועוד שרש"י )בא י"ב ל'( מביא ממכילתא )על הפסוק בא י"ב ל"ג( שגם בכור של רווק
שאשת איש מצרית זנתה עמו מת במכת בכורות ,שמע מינה שמתו גם בכור לאב שאינו פטר רחם לאמו.

מהו פטר רחם
]ז[ הנה בגמרא בבכורות )ד' ב'( מובאת ברייתא שבשלשה מקומות נתקדשו בכורות לישראל ,במצרים במדבר ובכניסתם
לארץ .ישנה שם מחלוקת ,שלרבי יוחנן בכורות שנולדו במדבר קדשו ולא פסקה קדושתם ,ולריש לקיש קדשו ופסקה
קדושתם .עכ"פ גם כאן אנו רואים את השילוש בבכורות ,על דרך שבעל הטורים הביא שילוש בבכורות ,בכור לאב ,בכור
לאם ,וגדול שבבית .והנה בכור ללידה שאינו בכור ליצירה כעשו הוא בודאי בכור לאם ,שהרי הוא פטר רחם ,ובכור ליצירה
שאינו בכור ללידה כיעקב ,בודאי אינו בכור לאם .ויש לדון שבכור ליצירה שאינו בכור ללידה כיעקב ,נכלל בבכור לאב שאינו
בכור לאם ,שהרי הוא בא מהטיפה הראשונה של האב ,ועדיין צ"ע בזה ,ועי' בחומש הגר"א )בהוצאת הר"ד אליאך( על
הפסוק כי תהיינה לאיש שתי נשים )כי תצא כ"א ט"ו( .נתבונן עתה בג' מיני הבכורות ,בכור לאב ,בכור לאם ,וגדול הבית .בכור
לאם הוא פטר רחם .הלשון פטר בכל מקום מתרגמים פתח ,וכן רש"י מבאר בכי תשא )ל"ד י"ט(" ,פטר  -לשון פתיחה וכן
)משלי יז( פוטר מים ראשית מדון" .לפ"ז גם בכור אב הוא פתח .א"כ מה החילוק בין פתח של אב לפתח של אם .בחינת
פתיחת האב זו הטיפה הראשונה ,זוהי אותה נקודה שאינה נתפשת מפני שעדיין אינה מתפרטת .אמנם לאחר שיש עובר במעי
אמו ,שגדל ומתפרט ויוצא לאור העולם כמובנה ,זוהי פתיחת האם .עומק הדבר ,בכור לאב הוא בבחינה של יוד ,נקודה
בעלמא .בכור לאם הוא לאחר שהאם צירפה ובנתה אותו בבחינה של האות ה"י המורכבת משלשה ווי"ם .לכן הפדיון של
בכור הוא ה' סלעים .דהרי "כי בי"ה הוי'ה צור עולמים" )ישעיה כ"ו ד'( ,כלומר הקב"ה ברא את העולם ביו"ד ה"י .ובחז"ל
)מנחות כ"ט ב' ובעוד מקומות( מפרשים שאת עוה"ז ברא באות ה"י ואת עוה"ב ברא באות יו"ד .ביתר פנימיות יש לפרש )עי'
לקוטי מוהר"ן קמא סימן ק"א( ,שתחילת היצירה היא טיפה בבחינת יו"ד ,ולאחר מכן היו"ד הולכת ומצטיירת בבחינת ה"י.
א"כ תחילת היצירה הנקראת בכור לאב היא בבחינה של יו"ד ,ולאחר מכן הוא הופך להיות פטר רחם ,בכור לאם ,ואז הוא
בבחינת ה"י ,ואז יש לו דין של ה' סלעים .כבר הזכרנו במאמר על פרשת קרח את הגמרא במנחות )ל"ז א'( ,מעשה בתינוק
שנולד עם שני ראשים ונתחייב אביו לפדותו בעשרה סלעים .אבל למעשה תינוק זה הוא נפל שאינו יכול להתקיים כי יו"ד אין

לו קיום .רק כאשר היו"ד מתפרט ונעשה לה"י ,אזי יש לו קיום.

הגדרת גדול שבבית
]ח[ אם כן עומק החילוק בין בכור לאב לבין בכור לאם ,הוא שבכור לאב הוא בכור לטיפה שאין לה קיום ,דאחרי שלשה ימים
מסרחת ,כמו שכתוב במשנה בשבת )פ"ו א'( "מנין לפולטת שכבת זרע ביום השלישי שהיא טמאה" ,אבל לאחר שלושה ימים
הטיפה מסרחת והאשה טהורה .משא"כ בכור לאם שהוא פטר רחם ,זהו בכור שמגיע על ידי צירוף ,על ידי בנין .הוא מצטרף
במעי אמו ז' או ט' חודשים .פטר רחם אינו רק מלשון פתיחה אלא הוא פטר רחם שהוא פתיחה שעל גביו נבנים כל האחרים.
הרי זה הדין בכבד את אביך ואת אמך שדורשים חז"ל )כתובות ק"ג א'( לרבות את אחיו הגדול שיש חיוב של כיבוד אח גדול.
ומבאר האריז"ל )עי' שער הכוונות כוונת ק"ש דרוש ו' ד"ה והנה כל הבנים( הטעם ,מחמת שהוא מצטרף בבנין שאר הבנים,
ולכן חייבים בכבודו .א"כ יש חילוק בין בכור לטיפה שהוא בכור לאב לבין בכור לרחם שהוא בכור לאם .בכור לטיפה הוא בכור
שפותח ,אבל הטיפות שמהן יוולדו הילדים הבאים אינן נבנות על גבי הטיפה הראשונה .משא"כ בכור לאם ,פטר רחם ,גם
הילדים הבאים נבנים על גביו .ובחיצוניות הדבר בא לידי ביטוי בכך שגדול שבבית נקרא גדול מלשון מגדל ,דהיינו מגדל את
שאר אחיו .ע"ד שאומרת הגמרא )ב"ב קמ"א א'( שבת תחילה סימן יפה לבנים ,פירושו שהיא מגדלת את אחיה .עולה
שההגדרה של גדול שבבית אינו מדין בכור ,אלא מדין מגדל או מגדלת ,כפי שהבאנו לעיל ממדרשים שבתיה היתה בכורה ,וכן
שנקיבות בכורות מתו במכת בכורות ,ולכאורה זה מדין גדול שבבית .א"כ גדול שבבית הוא נקודת ממוצע בין בכור לאב ובכור
לאם.

ג' קוים במקומות שנתקדשו הבכורות
]ט[ כמו כן ישנם ג' קוים במה שהזכרנו לעיל שבשלשה מקומות נצטוו ישראל על הבכורה .מחד במצרים ,ומאידך בכניסתם
לארץ ,ונקודת אמצע במדבר .על מצרים נאמר "שבשר חמורים בשרם וזירמת סוסים זירמתם" )יחזקאל כ"ג כ'( .לכן אין זה
מקום בנין .לכן על פיתום ועל רעמסס אמרו חז"ל )סוטה י"א א'( ,שכל מה שבנו פי תהום בולעו או ראשון ראשון מתרוסס.
לכן על המתים במכת בכורות נאמר )ב"מ ס"א ב'( "אני הוא שהבחנתי בין טיפה של בכור לטיפה שאינה של בכור" ,נקט לשון
טיפה ,דבר שאינו מתקיים ,ביחס למצרים .בענין הכניסה לארץ ,עיקר הכניסה היא בשבע שכיבשו ושבע שחילקו ,ששם
מתחילה נקודת הבנין ,לכן זו בחינת בכור שהוא פטר רחם ,שענינו בנין כדלעיל .ארץ ישראל היא "ארץ אשר עיני ה"א בה
מראשית השנה ועד אחרית השנה" )עקב י"א י"ב( ,כלומר השגחת ה' היא ראשית של בנין ,ראשית של צירוף ,זוהי מצות ישוב
ארץ ישראל .ומנגד נאמר על מצרים שיש איסור לשוב ולגור בה )חינוך מצוה ת"ק( ,כי מצרים היא בחינת טיפה דאין לה קיום
כנ"ל .נקודת האמצע ,בחינת גדול שבבית ,אלו בכורות שבמדבר ,שהמדבר הוא המחבר בין יציאת מצרים לכניסה לארץ .ע"כ
ההקבלה בכללות בין ג' מיני הבכורות לג' המקומות אשר שם קדשו הבכורות.

טיפת יעקב במוח יצחק
]י[ בענין בכור לטיפה יש להבחין בין בכור לטיפה היוצא ממח האב ,לבין בכור לטיפה ברחם האם .מה שישראל נקראים
ראשון שהם עלו במחשבה להיבראות ראשון )בר"ר א' ד' ,ויק"ר ל"ו ד'( ,זה לא מצד טיפה ברחם .מה שיעקב היה טיפה
ראשונה ,זה לא מצד הטיפה ראשונה שנקלטה ברחם ,דמצד זה טיפת עשו נקלטה ראשונה ולכן עשו נולד ראשון .אמנם
טיפת יעקב נכנסה ראשונה לרחם ,וטיפת עשו נכנסה שניה .אבל טיפת עשו נקלטה ראשונה ולכן עשו נולד ראשון .והטעם
שטיפת יעקב נכנסה לרחם בראשונה ,הוא מפני שיעקב היה טיפה ראשונה מצד ראשית המחשבה ,ובמחשבה נאמר סוף
מעשה במחשבה תחילה )מזמור לכה דודי( ,כי המחשבה מצרפת את הכל .א"כ מתי אומרים שטיפה היא בבחינה שאין בה
צירוף  -כאשר היא יצאה מהמח .אבל כאשר היא עדיין במח ,היא חלק מן המח" ,כולם בחכמה עשית" )תהלים ק"ד כ"ד( ,כי
החכמה היא בבחינה של כולם ,היא כח שמצרף את הכל .א"כ מה שיעקב אבינו היה ראשון לטיפה ,היינו מצד שרש התפישה
שהיא נמצאת במח האב ,כביכול במוחו של יצחק .אבל מצד קליטת הטיפה ברחם האם  -עשו היה הראשון ,ולכן "ויתרוצצו
הבנים בקרבה" )תולדות כ"ה כ"ב( ,כי זה יוצר בחינה של נפל שלא יכול להיבנות .משום דעל זה נאמר "אמלאה החרבה"
)יחזקאל כ"ו ב'( .אם יאמר לך אדם חרבו שתיהן ]ירושלים וקסרי[  -אל תאמן ,ישבו שתיהן  -אל תאמן ,חרבה אחת וישבה
אחת – תאמן )מגילה ו' א'( .כלומר בעומק ישנן שתי הבחנות בטיפה .ישנה הבחנה של הטיפה כפי שהיא קיימת במח ,ששם
היא צירוף של סוף מעשה במחשבה תחילה .וישנה הבחנה בטיפה כאשר היא נוצרת ויוצאת ,ואז היא טיפה לעצמה ,נקודה

בעלמא שאין לה צירוף .וכאשר היא נקלטת ברחם האם ונבנית עד ללידה בכח הצירוף ,זו בחינה של פטר רחם .בשרש
היצירה יעקב אבינו היה ראשון שזה שרש ישראל ,אבל כאשר אותו ראשית בא לידי גילוי ,שם הוא הופך להיות מציאות שאין
לה קיום עד שהיא לא נבנית .ויתרוצצו הבנים בקרבה ,היו מריבים בנחלת שני עולמות ,כי בי"ה ה' צור עולמים ,עולם הבא
נברא ביו"ד .עולם הזה נברא בה"י .ולכן עשו היה ראשון ללידה ,ואת הה"י הזו לקח יעקב מעשו .ולכן אומרים חז"ל בב"ב
)ט"ז ב'( ,שבאותו יום שמת אברהם ומכר עשו את הבכורה ,חטא עשו בחמישה חטאים  -בא על נערה מאורסה והרג את
הנפש וכפר בעיקר וכפר בתחיית המתים ושט את הבכורה .עשו חטא בה' חטאים דוקא ,וכך הוא איבד את הבכורה שנפדית
בה' סלעים ,מכח כך עברה הבכורה ליעקב אבינו ,ולכן הוא ירש לא רק את העולם הבא ,אלא את צורת ההתגלות כאן
בעולם הזה ,שזו בחינת הלידה ,פטר רחם לאמו.

יעקב פדה את אברהם
]יא[ על הפסוק "כה אמר ה' אל בית יעקב אשר פדה את אברהם" )ישעיה כ"ט כ"ב( ,אומרים חז"ל )בר"ר ס"ג ב'(,
שאברהם אבינו ניצל מכבשן האש בזכות יעקב אבינו .עומק הדבר ,אברהם מצד היותו ראשון ,לא יכול היה זרעו להתקיים.
ולא נתקיים זרעו של אברהם רק ביום מיתתו ,כאשר יעקב אבינו לקח את הבכורה מעשו .אז היה קיום לזרעו של אברהם
מכח אותו ה"י ,שלקח את הה' סלעים מעשו שביזה את הבכורה כי היא מביאה אותו לידי מיתה ,כי הראשית אינו מתקיים.
א"כ הקיום לראשית של אברהם התלבש בחמישה סלעים בבכורה שקנה יעקב אבינו שהוא שלישי .א"כ הקיום לאברהם
אבינו בא מכח יעקב שצירף את השלישי לראשון .ולכן נאמר על יעקב דערסיה שלימא כנ"ל .וכן כתוב בגמרא )ב"ב קט"ו
ב'(" ,גמירי דלא כלה שבטא" .כי יעקב צירף ראשון עם שלישי ,וכאשר עושים כן אין שם מוות .אבל ראשון לבד ,אז זה וימות
וימלוך וימות וחוזר חלילה ,כי כל מלוכה באה על ידי מיתה ,כי זה חטא אדם הראשון שנפל.

ראובן נולד מטיפה ראשונה
]יב[ אותה בכורה של יעקב אבינו ממשיכה בזרעו .שם היתה מערכה בין ראובן ליוסף .יעקב אמר על ראובן בברכות" ,כוחי
וראשית אוני" )ויחי מ"ט ג'( .ורש"י מפרש שם מהגמרא ביבמות )ע"ו א'( ,שיעקב אבינו הוליד את ראובן מטיפה ראשונה ,כי
לא ראה טיפת קרי מימיו ,משא"כ כל בני האדם כמעט ללא יוצא מן הכלל ,אינם מולידים מטיפה ראשונה .הסיבה היא כי
אצל כמעט כל בני אדם הטיפות שלהם אינם בבחינת בנין ,מלבד פה ושם ,ולכן הטיפות שלהם אינן מתקיימות .טיפה ראשונה
כאשר אינה מגיעה לנוקבא ונבנית ,אזי היא נפל .אבל אצל יעקב אבינו ראובן נולד מטיפה ראשונה כי אצלו כל טיפה היא
בתפישה של ראשון בחכמה שהוא צירוף .משא"כ אצל כל אדם ,כאשר הטיפה יוצאת מן המח ,היא נפרדת מן הכללות של
"כולם בחכמה עשית" ,ומגיעה לידי ביטול ,כי אינה מגיעה לה"י שהיא בנין ,וממילא זו ראית קרי .משא"כ אצל יעקב אבינו
שלא ראה קרי מימיו ,הטיפה נשארה כמו שהיא בנקודת הראשית ,וכך היא הגיעה לנוקבא .זו בעצם קניית הבכורה מעשו.
יעקב אבינו היה ראשון בטיפה ,ולאחר מכן הוא קנה את הראשון בלידה .אם כן זה ראשון הן מצד הטיפה והן מצד הלידה
ולכן הוא לא ראה קרי מימיו כי אין נקודת אמצע של בכורות שבמדבר .מהו עומק המחלוקת בין רבי יוחנן לריש לקיש האם
קדשו ולא פסקו בכורים במדבר או פסקו ,ישנו בכור בראשית ,שזה יציאת מצרים .ישנו בכור באחרית ,שזה כניסה לארץ.
ישנה נקודת אמצע שהיא מדבר .אצל כל אדם ,משרש הטיפה כפי שהיא במח עד שמגיעה לנוקבא לבנין ,ישנה נקודה בדרך
שהטיפה )כמעט תמיד( מתבטלת ,לכן לדעת ריש לקיש הבכורות במדבר קדשו ופסקו כי נקודת המעבר היא נקודת האיבוד
של הבכורה.

למה ראובן לא שנא את יוסף
]יג[ ראובן נקרא אם כן "כוחי וראשית אוני" ,אבל הוא בלבל יצועי אביו כמו שאומרים חז"ל )שבת נ"ה ב'( ,מובא ברש"י
)וישלח ל"ה כ"ב( ,שלאחר מות רחל רצה ראובן שמיטת יעקב תהיה באהל לאה ולא באהל בלהה ,ולכן הוא איבד את
הבכורה .עומק הדבר .הנה לוי נקרא על שם "הפעם ילוה אישי אלי כי ילדתי לו שלשה בנים" )ויצא כ"ט ל"ד( .ראובן רצה
שהלויה הזו תהיה שייכת לראשון שבו ,הוא רצה לצרף את הראשון עם "הפעם ילוה אישי אלי" ,אבל מחמת שלא היתה כאן
שלימות ,לכן הוא איבד את הבכורה .ולא רק שלא הצליח לצרף את הילוה אישי אלי ,אלא גם הראשון שבו נפל ,ולכן ראובן
איבד את הבכורה ליוסף .כח הראשון עבר מראובן ליוסף ,ויוסף ירש את הבכורה .יוסף הוא בבחינת שלישי שהרי ישנם יוסף
ושני בניו שהם נקראים שבטים ,הרי שבעומק הם מעין שלשה שבטים .זהו כוחו של יוסף בכללות .כמו שידוע ,יוסף הוא מידת

היסוד ,מידת הכל ,חיבור )עי' זוהר ח"ג דף ש"ב א' ,ועי' זהר חדש תולדות ,דף כ"ו ט"ד ,אות י' בסולם( .עומק הדבר .הגמרא
אומרת בברכות )ז' ב'( ,שלאה אמרה ראו מה בין בני ראובן לבין חמי עשו ,שכאשר עשו מכר את הבכורה ליעקב ,כתיב
"וישטם עשו את יעקב" .משא"כ כאשר נלקחה הבכורה מראובן וניתנה ליוסף ,לא קינא ראובן ביוסף דכתיב "וישמע ראובן
ויצילהו מידם" .עומק הדבר .אצל עשו ויעקב היתה מלחמה בין ראשון לשלישי .ולכן כאשר הועברה הבכורה מעשו ליעקב,
היתה על כך מלחמה .אבל אצל ראובן רצונו שהשלישי יצטרף לראשון ,ואם הדבר לא נעשה על ידו ,הרי נעשה ע"י יוסף,
והמטרה נתקיימה ,לכן לא שנא ראובן ליוסף .זה גופא החילוק בין ראובן לעשו .ראובן חפץ בנקודת הצירוף של ראשון
ושלישי ,משא"כ עשו הגיע מנקודה של פירוד" ,הנני הולך למות" ,ממילא הוא שטם את יעקב על הברכות.

בכורי ישראל לעומת בכורי האומות
]יד[ לאחר שיוסף וראובן השיגו את האיחוד של הראשון והשלישי ,עם ישראל הגיעו למצרים .שם הקב"ה "היכה כל בכור
בארץ מצרים מבכור פרעה היושב על כסאו עד בכור השבי אשר בבית הבור" )בא י"ב כ"ט( .ישנו חילוק בין בכור בישראל
לבין בכור בגויים .בכור בישראל הוא פטר רחם ,בכור שהולך אחר אמו .אבל בכור בגויים הוא בכור לאב .עומק הדבר .בכור
לאב הוא בכור של טיפה ,בכור שלא נבנה ולא הצטרף ,הוא ראשון לעצמו .משא"כ בכור לאם ,הוא בכור של בנין וצירוף.
הרב מבריסק בחידושיו על התנ"ך )תולדות כ"ה ל"ג( מגדיר חילוק יסודי בין בכור ישראל לבכור קודם ישראל .בכור קודם
ישראל ,לא נאמר בו דין של קדושה ,יש לו דין בכור מצד עבודה בבמות ,מצד זכות קדימה ,אבל לא מדין קדושה .משא"כ
בבכור ישראל שהוא פטר רחם ,נאמר "קדש לי כל בכור" ,נתחדש דין קדושה כמו שישנה קדושת כהונה .ובעומק ,פירוש
הדבר שקדושת הבכור היא נקודת צירוף ,שהבכורות הם אלו שראויים לעבודה .כמו שהגמרא )נדרים ל"ה ב'( שואלת ,כהנים
שלוחי דידן או שלוחי דרחמנא .ובעומק תרוויהו אית בהו .וקודם הכהנים היו הבכורות שלוחי דידן ושלוחי דרחמנא ,ואם כן הם
היו מצרפים את הדידן לרחמנא ואת הרחמנא לדידן ,ומצרפים את ישראל לאביהם שבשמים ,הוא הבכור של פטר רחם שהוא
תחילה לשאר בנים שלכן הם חייבים בכבודו ,והוא מצרף את כולם לאביהם .זו היתה נקודת הבכורות ,ההבחנה של קדש לי.
משא"כ דין הבכור שנאמר אצל אוה"ע קודם לכן ,היה מדין ראשית ,לא מדין צירוף .אם כן עומק החילוק בין בכורי ישראל
לבכורי האומות אינו רק הגדרה חיצונית בלבד שהקב"ה הרג את בכורי מצרים והציל את בכורי ישראל .אלא ישנה כאן מהות
שונה ,שבכורי האומות הם בבחינת טיפה שאינה מצטרפת ,משא"כ בכורי ישראל יש בהם כח צירוף .ולכן בכללות ,כל עם
ישראל נקראים בכור" ,בני בכורי ישראל" )שמות ד' כ"ב( ,מדוע כי בכור זה נקודת צירוף ,והם כולם נקודת צירוף .הבכור
שהתגלה במצרים מחד זה היה בכור שנענש ,בכור של טיפה ,ומאידך אצל ישראל נתקדש בכור של פטר רחם .עומק הדבר,
הבכור של ישראל כלל פטר רחם עם בכור לטיפה .אלא שאם יש בו רק טיפה ואין בו פטר רחם ,אז אין בו את כח הצירוף
כלל .אבל עיקר הבכור הוא פטר רחם ,רק שבעיקר הוא מצטרף לטיפה ראשונה .על אף שלדינא גם מי שהוא פטר רחם
ואינו מטיפה ראשונה הוא בודאי בכור ,רק עומק המהות של הבכור שהקב"ה בחר את עם ישראל ,הוא בכור שמחד הוא
בכור כנקודת ראשית ומאידך הוא כח צירוף של פטר רחם.

האם הבכורות עבדו בהר סיני או נדב ואביהוא
]טו[ והנה כבר הזכרנו שהיתה עבודה בבכורות בהר סיני "וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות ויזבחו זבחים שלמים לה'
פרים" .אבל באמת זו מחלוקת תנאים בזבחים )קט"ו ב'( ,האם אותם עולות הוקרבו ע"י הבכורות או ע"י הכהנים נדב
ואביהוא ,והבכורות רק הביאו את הקורבנות ועמדו עליהם ,אבל מי שהעלום והקריבום היו נדב ואביהוא )עי"ש רש"י ד"ה
לישנא אחרינא( .לשיטת זו ,בעומק היתה כאן נקודת צירוף בעבודה בין הבכורות לכהנים ,בין הכהנים שהם שלישי לבכורות
שהם ראשון .אלא שבחטא העגל ,שאמרו העם "זה האיש משה לא ידענו מה היה לו" )כי תשא ל"ב א'( ,כלומר שאבד כח
משה שהוא לוי ושלישי לרחם ,אז נאבדה אותה נקודת צירוף ,והבכורות איבדו את דין הבכורה .כאשר העם איבד את נקודת
הצירוף ,הם חיפשו נקודת צירוף אחרת וחשבו למצאו בעגל ,אבל כמובן טעו ואיבדו את הבכורה ,כי בכורה שאין לה צירוף
של שלישי אין לה קיום .וכמו בראובן ,ברגע שאיבדו את השלישי ,איבדו גם את הראשון ,והתחלפו הבכורות בלויים.

פדיון הבכורות בלויים
]טז[ כאשר התחלפו הבכורות בלויים )במדבר פרק ג'( ,נמנו כ"ב אלף לויים ,וכ"ב אלף רע"ג בכורות .א"כ היו צריכים לפדות
את רע"ג הבכורות היתרים .והנה בגמרא בבכורות )ה' א'( ,מובא ברש"י )במדבר ג' ל"ט( ,הקשו שלפי מניין הלויים

למשפחותם ,יוצא סך כל הלויים כ"ב אלף וג' מאות .א"כ למה היו צריכים לפדות את הרע"ג בכורות .ומתרצת הגמרא,
שאותם ג' מאות לויים יתרים היו בעצמם בכורות ,ודיו שיפדו את עצמם .אם כן היו ג' מאות בכורי הלויים ,שבתחילה עבדו
משום בכורה ,ועתה עבדו משום לויה ,ולא הוצרכו להיפדות לא בגוף ולא בממון ,וגם לא פדו את בכורי ישראל .אבל בכורי
ישראל הוצרכו להיפדות או בגוף או בממון .מספר זה של ג' מאות בכורי הלויים שהוא ג' פעמים מאה ,בא לרמז על החיסרון
בבכורי ישראל שאיבדו את כח השילוש ולכן איבדו את העבודה .והענין שהבכורות אבדו את עבודתם על חטאם בעגל ,מרומז
בפסוק "כי רגע באפו" )תהלים ל' ו'( ,שדרשו אותו חז"ל )ברכות ז' א'( שזעמו של הקב"ה רגע .והנה רגע בגימ' רע"ג ,א"כ
אותם רע"ג בכורות עודפים מרמזים על אותה נקודת זעם שאיבדה מהם את עבודתם .כי כל עונש בכל הדורות כלול בו גם
עונש על חטא העגל )סנהדרין ק"ב א' ,ירושלמי פ"ד ה"ה ,דף כ"ב ב'(.

האם משה היה כהן
]יז[ ע"כ דנו בגדרי בכורות .נדון עתה בגדרי כהונה .הנה בגמרא בזבחים )ק"א ב'( ,אמר רב "משה רבינו כהן גדול וחולק
בקדשי שמים היה" .כלומר לדעת רב עבודת משה רבינו בשבעת ימי מילואים היתה מדין כהן גדול ,ולכן קיבל חלק
מהקורבנות .לאחר שו"ט בדעת רב ,הגמרא אומרת שתנאי היא .במעמד הסנה כאשר סירב משה לקבל את השליחות ,כתוב
שחרה אף ה' במשה .רבי יהושע בן קרחה שלמרות שבכל מקום כאשר חורה אף ה' ,יש ביטוי ממשי לכך ,כאן במשה לא היה
לחרון אף שום ביטוי .אבל ר"ש בן יוחאי סובר שנענש בכך שהכהונה עברה לזרעו של אהרן למרות שנועדה לזרעו שלו .א"כ
לדעת רשב"י מרע"ה לא היה כהן ,גם לא בשבעת ימי המילואים כאשר עבד .חכמים אומרים שמשה היה כהן בשבעת ימי
המילואים בלבד .ויש אומרים שמשה היה כהן כל ימיו ,אבל לא זרעו אחריו .א"כ דעת רב כדעת היש אומרים )רש"י( .לדעת
ריב"ק נראה שהכהונה מעולם לא נועדה למשה .א"כ לכל הדעות חוץ מריב"ק ,חרון אף ה' גרם למשה לאבד את הכהונה
לזרעו ,כמו שהבכורות איבדו את הכהונה מחמת חטא העגל .אבל משה רבינו עצמו שבעה ימים בודאי הקריב ,ומחלוקת אם
מדין כהן או לא .ולפי היש אומרים המשיך להקריב כל שארית חייו .רש"י בפרשת פקודי )מ' כ"ט ,מ' ל"א( משמע שפירש כרב
וכי"א ,שמשה שמש גם ביום השמיני ,וכך הפשטות בפסוק .אבל לכאורה רש"י בזבחים )י"ט ב' ד"ה משה ואהרן( פירש
כחכמים ,שמשה לא שימש ביום השמיני ,וצ"ע .וישנו דיון האם הקריבו תמידין בשבעת ימי המילואים .ברש"י בפקודי שם
משמע שהקריבו .והשפת אמת )בשבת פ"ז ב'( מקשה עליו ממה שפירש רש"י בשבת שם שראשון לעבודה היינו שהתחילו
להקריב תמידין באותו יום .ועי"ש מה שתירץ .ואמנם הראב"ד בתו"כ בריש שמיני סובר שלא הקריבו תמידין בשבעת ימי
המילואים ,עי"ש.

]יח[ עכ"פ הפשטות בפסוקים וכן פירש רש"י ,שביום השמיני נצטרפו משה ואהרן לשמש יחד על גבי המזבח .כאשר משה
עלה להר ,נשאר אהרן רק עם הכח של ראשון ,דגדר אהרן היה גדול שבבית .ומכיון שאבד השילוש ,היה חטא העגל .בתחילה
כאשר שלח הקב"ה את משה לגאול את עם ישראל ,רצה שיבוא גם מדין הראשון וגם מדין השילוש .אבל משה רבינו לא
רצה ,ואיבד את כח הראשון ,ואהרן קיבלו .את כח השלישי לא איבד משה ,דלמרות שאת הכהונה איבד ,את הלויה לא איבד.
נקודת התכלית היא האחדות בין משה ואהרן ,כמו שכתוב "משה ואהרן בכהניו ושמואל בקוראי שמו" )תהלים צ"ט ו'( .נקודה
זו נתגלתה ביום השמיני .כבר ביארנו לעיל שאותו יום היה יום א' בשבת ,ויום ראשון השני לבריאת העולם הוא יום שמיני
לבריאת העולם .זה הכח שהתגלה ביום השמיני ,אחדות בין משה ואהרן ,חזרה ליום ראשון של מעשה בראשית ,שהוא לפני
נקודת המיתה של הראשון ,ששם יש אחדות גמורה בין כח השלישי לכח הראשון.

] [1לאחר תקופה אמר לי הרב שהוא לא מוצא זאת בכתבים ,והציע מקור אחר ,מתנחומא תולדות אות ד' "אברהם נתעטר בזכות יעקב
כשהשליך אותו נמרוד לתוך הכבשן ירד הקב"ה להצילו אמרו מלאכי השרת רבש"ע לזה אתה מציל כמה רשעים עתידין לעמוד ממנו אמר להן
הקב"ה בשביל יעקב בן בנו שעתיד לעמוד ממנו אני מצילו מנין א"ר ברכיה שכך כתיב לכן כה אמר ה' אל בית יעקב אשר פדה את אברהם
)ישעיה כט( פדאו מן הכבשן".
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