
 תשע"ט שבט                    ס"ד ב

   בא פרשת השבוע נגיעות מ

 

 " הצהרה דרמטית"פרעה יוצא ב .בכורותו, חושך ארבה ,מכות מצריםבתיאור פרשת בא ממשיכה 

ה" , הוא לא מחכה למהדורת החדשות בלילה ם ַפְרֹעה ַלְילָּ ה, …ַויָּקָּ ה ּוְלַאֲהֹרן ַלְילָּ א ְלֹמשֶׁ ְקרָּ ַויִּ

יַויֹאמֶׁ  ּתֹוְך ַעמִּ ם, ַגם-ַגם ר קּומּו ְצאּו מִּ אֵ -ַאּתֶׁ ְשרָּ ת לְבֵני יִּ ְבדּו אֶׁ ֵלכּו ... ה' ּוְלכּו עִּ ם, ַגם וָּ י-ּוֵבַרְכּתֶׁ  " .ֹאתִּ

,  פסח, קידוש החודש - שונותמצוות בפרשה  , יציאת מצריםסיפור . כניעה מלאה ובקשת רחמים 

 מצוות תפילין ועוד.יציאת מצרים , ולזכור את ספר ל הדרישה  קידוש בכורות ,

 

של כל אדם קשה רות ? מותו .מה מיוחד בבכו כולםמבכורות היא המכה האחרונה והקשה מכת 

הלכה  רלקראת סיום הפרשה נאמר דב.הילדים ין ללא קשר למעמדו או לדירוגו בלקרוביו 

                                                               ורות " קדש לי כל בכור " .הקשור אף הוא לבכ

לזכויות הם זכו  ,בעבר לבכורות היה מעמד מיוחדש מסביר שידועעוסק בכך והרב עדין שטיינזלץ 

אין כל מבחינת הצלחות ואופי הרי  .דברכיום לא נשאר מהמעמד הזה אולם כפל ירושה יתר כמו 

  על פני אחיו אז מדוע ההבחנה הזו ?יתרון לבכור 

 

ְראּוֵבן  "ראובן  תו של את בכורו דגיש מיעקב ,  כוריםבנים במספר אשית על בספר ברקראנו 

י ית אֹונִּ י ְוֵראשִּ ה ֹכחִּ י ַאּתָּ  .בין הבכור לבין הנבחרקנאה ושנאה מתח  בתורה יש פעמים רבות " ְבֹכרִּ

.     הקב"ה מעדיף את מנחת הבל אחיו , בין ילדי אדםקין הבכור אינו המוצלח  , התחלהבכבר 

, יעקב , יוסף , יהודה , משה , דוד , שלמה יצחק  – יםאינם בכורהקדושים והמנהיגים האבות 

 מצוות וישטהורה , פטר חמור  בהמהבכור  , מצד שני התורה מייחסת קדושה לבכורות ועוד .

 הקציר , ביכורי פרי האדמה , ראשית הגז ועוד .ראשית  –הקשורות לבכורה  מיוחדות

 

ות , ייש חיבה מיוחדת לראשונשאין לו ערך מוסף יותר מאחיו אלא הבכור לאו דווקא המוצלח, 

 נה שאדם יצר . הילד הראשון )ראשונה ( הפרי הראשון בעץ , היצירה הראשו

שם מיוחד קבעה ולכבוד המאורע  תרגשותאמו חווה ה חוהבעולם הילד הראשון כאשר נולד 

תונאמר "  יש אֶׁ י אִּ יתִּ נִּ שוט אין הסבר, פכבר השלישי ילד השני ועל ה .שמו קיןאת  הקרא" ו ה' קָּ

" ויולד אלא בכללי ת את השמו תלא רושמבר כבחלק מהמקרים עם הזמן התורה  .קראו בשם

  ...בנים ובנות "

הגירסא דינקותא "  של "או חסרונה מעלתה זוהי  .וח האדםבמלעד ת והראשונות נחרתחוויות ה

הרי  גיל מוקדם? בילד קטן , מה זוכר הפוךאומר  ןההיגיו .חרט לכל החייםנבילדות  מה שנלמד

  יזכור ? ם אינו מבין איךלכן אשל המשמעויות השונות וההקשרים השונים וקליטה  אין הבנה

 

קשר רגשי . ההשקעה הראשונית יוצרת / הראשונות המהות הבכורהתורה באה ללמד אותנו את 

ֵאל ילד שמתחיל לדבר מלמדים אותו לומר "לכן  .ונפשי עמוק ְשרָּ " למרות שאינו מבין את  ְשַמע יִּ

 מוסריתדרך טובה ומתחנך על את חייו  מתחילהאדם . בנפשו תייחרש בשבילזאת ו המשמעות

   גדל.           עליה לחזור לדרךיתגעגע באיזשהו שלב הדרך  טה מןוסובהמשך חייו ומסורתית 

    מחשבות טובות בו להתחיל במעשה טובצריך להשתדל  ,, ראשוניתהתחלה חדשהיש כל בוקר 

 עוד לפני באמירת " מודה אני " זאת בוקר את הפותח מאמין אדם  .דוגלות בכך (גישות רבות )

ראש במעשים שלנו בהכנות וב דומה ןרעיו .מעורפלתעוד כשהכרתו ולעיתים  תפילת שחרית

                                                                                .סימן לכל השנה ושיהיבכדי , להתחיל בטוב , חשיבות החזרה בתשובה מההתחלה והשנה 

יא ַגם"  נאמרהבכור  שלא היהל הבל ע ל ֵהבִּ בֶׁ ְבֹכרֹות צֹאנֹו-ְוהֶׁ  בל בכורות א " הבל הביא הּוא מִּ

כל יום להתחדש ב נתכווןובצורה הזו אנו נקי כחדש  מבפניםאת עצמו גם "גם הוא " הוא הביא 

 .ולברכה ובע"ה כל יום יתחדש לנו לטובה במעשים טובים

 
 . םשבת שלו

 שלר איתן

  לעילוי נשמת אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ל


