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לבכר" יוכל מציאות-"לא או אזהרה

  'הרב נחום אליעזר רבינוביץ

  מקורות
 .I  .'וכו" אלא לרבנן יכיר למה לי: "ב,בבא בתרא קכז
  .'וכו" חנן אמראבא "א סוף העמוד ,בבא בתרא קל
 .II  .טז, ן על התורה דברים כא"פירוש הרמב

  , תו-תה' מהדורת שעוועל עמ,  ב"המצווה הי - השכחה מן הרב במצוות לא תעשה -ן על ספר המצוות "   השגות הרמב
  .ועוד" אור שמח"ו" קצות החושן"   וראה גם בהערות המהדיר שם שהביא מ

   463נד וראה הערת המהדיר , מנין הפרשיות לט,  ז"נפתלי הילדסהיימר  ירושלים תשמ,    הקדמת ספר הלכות גדולות
  ).106' עמ   (

  .השביעי) השורש( הכלל -ם בהקדמה "ספר המצוות להרמב
.וראה גם הכותרת להלכות נחלות, ח"והשווה מנין המצוות למשנה תורה עשה רמ, ח"    שם עשה רמ

  :ן"שיטת הרמב
ענין זה מופיע . מצות עשה ומצות לא תעשה: ן מחדש שבהכרת הבכור האמיתי ישנן שתי מצוות"הרמב
  .ם"ן על ספר המצוות להרמב"ן על התורה ובהשגות הרמב"בפירוש הרמב: ן בשני מקומות"ברמב

 -” לא יוכל לבכר את בן האהובה") "יז-טז, דברים כא (:ן על התורה" פרוש הרמב-המקור הראשון 
  . ן לומד מהפסוק שישנו לאו מפורש האוסר הפיכת בן פשוט לבכור"הרמב" ...אזהרה שלא יעשה זה

" לא תוכל לאכול בשעריך", םוכן כול...: " ן ממשיך ומביא דוגמאות ממקומות אחרים בתורה"הרמב
במקומות אלה ברור שאין כוונת התורה  )"לעיל יז טו(" לא תוכל לתת עליך איש נכרי", )לעיל יב יז(

שהרי ברור שניתן לאכול מעשר , שמציאותית אי אפשר לעשות את הדברים הללו המוזכרים בפסוקים
  . אלא כוונת התורה שחל איסור לעשות כן, מציאותית" בשעריך"

והטעם לא תתן ". לית לך רשו"ואמר אונקלוס בכולם  ..." :ן מתרגום אונקלוס"ראיה לכך מביא הרמב
כלומר למרות שיכולנו לחשוב שהירושה עוברת ". והוא מפליג באזהרה, יכולת לנפשך לעשות ככה

שאי הוא " לא יוכל לבכר"ישירות ליורשים בלי אפשרות לשנות את סדרי הירושה וממילא פירוש הפסוק 
אונקלוס פירש שהתורה , אפשר מבחינה מציאותית לתת לבן פשוט את חלק הבכורה ולא אזהרה למוריש

.רק הגזימה בלשונה ובאמת כוונתה להזהיר את המוריש לא לעשות כן
.  מצות עשה שינחילנו פי שנים-" כי את הבכר בן השנואה יכיר לתת לו פי שנים", וכן

ואף על פי שאין דבריו , לתו עובר בלא תעשה ועשהוהנה המשוה את הבכור לאחיו בנח
וכל שכן אם לא רצה להודיע שהוא הבכור וטען שהוא פשוט והנחילו כאחד , קיימים בדין

 .ואלו מצות מחודשות. מבניו מדעתו שהוא הבכור שעובר בהן
הבכור אם כן אדם שמצוה ציווי שמונע מ. ן לומד שיש גם מצות עשה להכיר את הבכור האמיתי" הרמב

  .האמיתי את הבכורה עובר בלא תעשה ועשה למרות שאין דבריו קיימים
ן מונה כאן כמצות עשה "הרמב) ב"המצווה הי (:ם”ן על ספר המצוות להרמב" השגות הרמב-המקור השני 

ם לא מנה בספר המצוות "וכמצות לא תעשה את האיסור להכיר בכור לא אמיתי כאחת מהמצוות שהרמב
):ם מגדיר את האיסור כדין פרטי מתוך כלל דיני הנחלות"הרמב(כמצוות נפרדות 

ב היא שנמנענו בהנחילנו הבנים מהעביר הבכורה מן הבן הגדול אל יתר "המצווה הי
לא יוכל לבכר "והוא אמרו יתברך , אבל ננחיל אותו פי שנים שהוא כמשפט הבכורה, אחיו

בן השנואה יכיר לתת לו פי כי את הבכור , את בן האהובה על פני בן השנואה הבכור
אלא שהוא דין בדיני הנחלות ) מצווה(=ואל תחשוב שלא יהיה זה מניעה "... שנים

אבל , שילמדנו הכתוב שאין האב יכול להעביר הירושה ממנו ועל כרחו יירש פי שנים
או שאמר , שאם אמר האב במותו איש פלוני בני בכור לא יירש פי שנים, באמת מניעה הוא

 .... ,וט עם הבכור בשווה עבר על הלאו הזהיקח הפש
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לא בא רק ללמד שאין אפשרות מעשית להעביר את חלק " לא יוכל לבכר"ן מסביר שהפסוק "הרמב
אלא גם שיש איסור למוריש להכיר אחד מבניו שאיננו , ם"הבכורה מן הבכור האמיתי כפי שהבין הרמב

.בכור כבכור
 כן דנו בו כמתנה על מה שכתוב בתורה שלא ומפני מניעתו שמנעתו התורה מעשות ...

 .... ומכל מקום עבר אהרמנא דרחמנא, יתקימו דבריו
אלא הבכור האמיתי תמיד יזכה , ן בסופו של דבר לא יתקיימו דברי המוריש" כלומר גם לשיטת הרמב

  .בחלק הבכורה
:ן ומביא ראיה מן הספרי"ממשיך הרמב

תלמוד לומר לא , ואם בכר יהא מבוכר, א יבכריכול ל" לא יוכל לבכר: "ולשון ספרי...
לא יוכל "ואמר " לא יבכר"כי כשלא אמר הכתוב . הא אם בכר אינו מבוכר, יוכל לבכר

וכן כל המקומות שבא בהן בתורה לא יוכל , למד שאינו רשאי ושאינו יכול לדבר כן" לבכר
 .... לעשות כלם לשון מניעה ואיסור הן

דורש הספרי שיש ללמוד " יוכל"אלא הוסיפה את המילה " לא יבכר"ב מכך שהתורה לא הסתפקה לכתו
  :מהפסוק שני דברים

.א   . כלומר חל איסור על אמירה שקרית-" לא יבכר"
.ב   . כלומר מבחינה מעשית לא יתכן להעביר את חלק בכורה מן הבכור האמיתי-" לא יוכל לבכר"

: ור האמיתין ממשיך ומסביר שיש גם מצות עשה להכיר את הבכ"הרמב
כי את הבכור בן השנואה יכיר לתת לו פי "' והנראה שיש בה עוד מצוות עשה שאמר ית ...

והנה המעביר בכורה מן . וגם זה מצווה שהוא חייב להכירו ולתת לו פי שנים, "שנים
...הגדול עובר בעשה ולא תעשה

ר בדין הנחלות שהיות הבכור ואמנם אמ. ושתיהם שכחן הרב ":ם בעניין"ן מציין את שיטת הרמב"הרמב
ם לא מנה שתי מצוות אלו במניין המצוות אלא " כלומר הרמב..."יורש פי שנים הוא מכלל דין הנחלות

אך , הסביר שיש לכלול ענין זה כדין מכלל דיני נחלות ולא כמצווה נפרדת המתייחסת אל אמירת המוריש
.ן חולק על כך"כאמור הרמב

  :ם"שיטת הרמב
איש כי "' ח היא שהורונו בדיני נחלות והוא אמרו ית"המצווה רמ): "ח"עשה רמ(ם "הרמבספר המצוות ל
". ...ומכלל דין זה בלא ספק היות הבכור יורש פי שנים שזה משפט ממשפטי הירושות, "ימות ובן אין לו

) 'פרק כא(ם שהרי כיצד ניתן לכלול את דין הבכור הנאמר בספר דברים "לכאורה תמוהים דברי הרמב
ם דין הבכור "נראה שצריך להסביר שעל פי הרמב). 'פרק כז(בתוך פרשת נחלות שנאמרה בספר במדבר 

  .ם כלל אותו בתוך כלל דיני ירושה"אינו ציווי נפרד אלא פרט מדיני הנחלות ולכן הרמב
'  וכו"איש כי ימות ובן אין לו: "שנאמר, לדון בדיני נחלות): "ח"עשה רמ(מניין המצוות למשנה תורה 

ם סבר שפרשת הנחלות היא "כאן מבואר שהרמב)". יא, במדבר כז ("והיתה לבני ישראל") ח, במדבר כז(
ה מראש את כלומר אין כאן ציווי על האדם לעשות פעולה מסוימת אלא התורה קבע. דין ולא מצווה

מצות עשה אחת והיא דין סדר : "כך גם משמע בכותרת להלכות נחלות. המציאות ההלכתית שתתבצע
 . ...נחלות

נראה . ם הבין שיש לאחד את כל הפרטים של סדר הירושה במצווה אחת"ממקורות אלו נראה שהרמב
וה נפרדת טמון ן לפיהם יש בהכרת הבכור מצו"ם לדחיית הראיות שהביא הרמב"שהסבר שיטת הרמב

 .ומכלל דין זה בלא ספק היות הבכור יורש פי שנים שזה משפט ממשפטי הירושות"במשפט 
:ם לספר המצוות"להבנת משפט זה נעיין בשורש השביעי של הקדמת הרמב
דע כי המצווה האחת משפט אחד . השורש השביעי שאין ראוי למנות דקדוקי המצווה

המשל בזה ... יין ואזהרות רבות הם דיני המצווהמקובל ויתחייבו מאותה ההקדמה ציוו
מצווה בפני עצמה היה עולה מנין דיני ...  ואילו מנינו כל חלק דין... החליצה והיבום

וכן ... ואין אחת מהן כי אם ציווי ביחד או אזהרה, מסכת יבמות לבדה יותר ממאת מצוות
 בו הנה דקדוק המצוות מתחייב בכל מצווה ומצווה ואחר שהיה כן וזה ממה שאין חולק

 ....ומזה המין גם כן הוא שגגת מצווה... גם כן כשיהיה כתוב בתורה אין ראוי למנותו
, כך לדוגמא החוטא בשוגג. ם מביא דוגמאות רבות למצוות שיש להן פרטים רבים המופיעים בתורה"הרמב

אם . 'שגגת כהן גדול וכו, יאשגגת נש, שגגת עם הארץ: ישנם ציוויים רבים בתורה לכל מיני סוגי שוגגים
נמנה את כל הציווים השונים בדיני שגגה כמצוות נפרדות הרי שנוסיף למניין המצוות עוד מצוות רבות 
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ולא " משפטים"וכן קראם האל  ...: "ם מביא ראיה מהתייחסות התורה לכל דיני רוצח בשגגה"הרמב
כלומר  ". "...ושפטו העדה בין המכה ובין גואל הדם על המשפטים האלה: "ואמר" מצוות"קראם 

ה כמצוות נפרדות אלא כמשפט הכולל בתוכו התורה לא התייחסה לכל הציווים השונים בדיני רוצח בשגג
.דינים רבים
וכבר התעורר בעל הלכות גדולות על קצת אלו הענינים והלך סביבם ומנה פרשיות  ...

ומנה כמו כן , פרשת נדרים ושבועות ופרשת מוציא שם רע, ואמר במנינם פרשת נחלות
ולכן מנה באותן , ליופרשיות רבות אבל לא נתבאר לו זה הענין על השלמות ולא הגיע א

 ....הפרשיות מה שכבר קדם לו מנינו
ג כתב במקומות מסוימים שיש לכלול מצוות דומות בפרשה אחת "ם מציין שגם הבה"בדבריו אלה הרמב

ג בעצמו "ם מציין שבה"אך הרמב. כגון פרשיות נחלות ומוציא שם רע הכוללות בתוכם ציווים שונים
שה מסוימת ומנאן כמצוות נפרדות למרות שאותם פרטים יכלו להיכלל לפעמים הוציא פרטים מסוימים מפר

  .בתוך עקרון אחד
כלומר כלל ". והבן זה השורש שהוא עמוד התורה למה שאנחנו בו: "ם מסיים את השורש באמרו"הרמב

  .ם הוא הבסיס להבנת עקרון מנין המצוות"זה שהסביר הרמב
ו בספר המצוות מביא מצוות מסוימות שלמרות שניתן ם בעצמ"שהרמב, עם זאת יש לסייג כלל זה ולומר
ל שהציווי בהן "יש למנותן כמצוות נפרדות כיון שיש מקור בדברי חז, היה לכלול אותן במצווה כוללת

ם מונה את תפילין של יד ושל ראש כמצוות "הרמב. דוגמה לכך היא מצוות תפילין. נחשב מצווה נפרדת
כפי (וב שיש למנות את שתי המצוות כמצווה כללית אחת של תפילין לכאורה היינו יכולים לחש. נפרדות

אך כיון שישנם גמרות מפורשות שמתייחסות למצוות תפילין ) ם בעצמו בשורש השביעי"שהסביר הרמב
  .ם מונה אותן כשתי מצוות נפרדות"הרמב, כשתי מצוות נפרדות

ל לשמש כשלילת המצב מבחינה הנשנה בתורה יכו" לא יוכל"ם במקור אחר מסביר שהביטוי "הרמב
אם ישנו . ל"ההבחנה בענין זה גם כן תלויה במקורות חז. מציאותית או כאזהרה לא לעשות דבר מסוים

אך אם לא נמצא מקור בדברי , ל שהפסוק משמש אזהרה אזי יש למנות את הציווי כלאו"מקור בדברי חז
  .תמשמע שהפסוק בא לשלול את המצב מבחינה מציאותי, ל לכך"חז

כאזהרה או כמצווה נפרדת " לא יוכל לבכר"ל המתייחס לפסוק "ם הבין שאין מקור בחז"נמצא שהרמב
  .ולכן הבין שמדובר בקביעת מציאות הלכתית שמהווה פרט מתוך מכלול דיני הירושה

ל המוכיח שיש להוציא "ן הוא האם יש מקור ְמַסֵּפק בדברי חז"ם והרמב"יסוד המחלוקת בין הרמב, לסיכום
  .מכלל דיני הירושה ולמנותו כמצווה נפרדת" לא יוכל לבכר"את דין 
ועל פיהם הסיק שיש בהכרת הבכור מצוות לא תעשה ,  הסתמך על מדרש הספרי ותרגום אונקלוסן"הרמב

  .ועשה נפרדות
. ן כמקורות המורים שיש כאן מצווה נפרדת"לא קיבל את המקורות שהביא הרמב,  לעומת זאתם"הרמב

.ם שלשון הפסוק מורה על מציאות הלכתית מסוימת ולא על אזהרה נפרדת"הרמבלכן הבין 
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