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In Parshat Shmot, God appears to Moshe, shortly 
after he begins his journey back to Mitzrayim, with a 
surprising revelation.  He instructs Moshe to 
threaten Paraoh from the outset with what will 
eventually become the tenth and final plague.  “And 
God said to Moshe, ‘When you return to Egypt, see 
that you perform before Paraoh all the wonders that 
I have put within your grasp.  I, however, will harden 
his heart so that he will not let the people go. Then 
you shall say to Paraoh, “Thus says God: Yisrael is 
My first-born son (י  ,and I have said to you (ְּבִנ֥י ְבכִֹר֖
‘Let My son go, that he may worship Me,’ yet you 
refuse to let him go. Now I will slay your first-born 
son (ָך ג ֶאת־ִּבנְָ֖ך ְּבכֶֹרֽ י הֵֹר֔  God likely waited  1”’”.(ִהּנֵ֙ה ָאנִֹכ֣
for Moshe to be on his way before instructing him to 
communicate this audacious message because had 
Moshe been aware of it earlier, he might never have 
accepted the position of being God’s ambassador to 
Paraoh due to its dissonance with his sensibilities 
and the risks involved with disclosing such a 
provocative communique (see Parshat Shmot - 
God’s Willing Ambassador).  It is such a bold and 
potentially dangerous message to convey to Paraoh 
that Moshe never, at least explicitly,2 conveys this 
information to Paraoh until immediately before the 
tenth plague.  Notwithstanding Moshe’s behavior 
and reluctance, why is it so important to God that 
Moshe impart this message to Paraoh upfront? 
 
Rashi, quoting Chazal, suggests that this is a part of 
God’s attempt to present His credentials.3  God is 
demonstrating His great power by disclosing upfront 
His final plan.  He is willing to forgo the element of 
surprise, which is the hallmark of human revenge, 
because He is the all-powerful God who cannot be 
escaped.  Therefore, He is warning Paraoh upfront 
that the only alternative to facing the full fury of God 
is to repent.  He is mapping out for Paraoh what he 

                                                 
ָך   1 ְמִּתי ְביֶָד֔ ְפִתי֙ם ֲאֶׁשר־ַׂש֣ ֹֽ ה ָּכל־ַהּמ יְָמה ְרֵא֗ אֶמר יְקֹוָ֘ק ֶאל־מֶֹׁש֒ה ְּבֶלְכְּתָ֙ך ָלׁ֣שּוב ִמְצַר֔ ֹ֣ וַּי

ה וֲַאנִ֙י ֲאַחֵּז֣ק  ֹ֑ י ַפְרע ם ִלְפֵנ֣ ה וֲַעִׂשיָת֖ ֹ֚ ה ּכ ֹ֑ ח ֶאת־ָהָעֽם: וְָאַמְרָּת֖ ֶאל־ַּפְרע ֶאת־ִלּ֔בֹו וְֹ֥לא יְַׁשַּל֖
ן ְלַׁשְּל֑חֹו נִי וְַּתָמֵא֖ ח ֶאת־ְּבנִ֙י וְַיַֽעְבֵד֔ יָך ַׁשַּל֤ ר ֵאֶל֗ י יְִׂשָרֵאֽל: וָאַֹמ֣ ק ְּבִנ֥י ְבכִֹר֖ ָ֔ ר יְקֹו י  ָאַמ֣ ִהּנֵ֙ה ָאנִֹכ֣

ָך: (שמות  ג ֶאת־ִּבנְָ֖ך ְּבכֶֹרֽ  כג)-ד,כאהֵֹר֔
ר וְנְִזְּבָח֙ה   2 ים ַּבִּמְדָּב֗ א ֶּדֶרְ֩ך ְׁשֹ֨לֶׁשת יִָמ֜ ינּו ֵנֲ֣לָכה ּנָ֡ א ָעֵל֑ ים נְִקָר֣ י ָהִעְבִר֖ אְמ֔רּו ֱאֹלֵק֥ ֹ֣ יקָֹו֣ק וַּי ַלֽ

ינּו ֶבר ֥אֹו ֶבָחֶֽרב: ֱאֹלֵק֔ נּו ַּבֶּד֖ ן־יְִפָּגֵע֔ פן יפגענו בדבר או בחרב לא היה ... \\(שמות ה,ג)  ֶּפ֨
צריך לומר אלא פן יפגעך מהו פן יפגענו ללמדך שנהגו בו כבוד ללמדך שחייב אדם 

 רש"י שמות ה,ג) \\לחלוק כבוד למלכות. (שמות רבה שמות ה,טו 
בנוהג שבעולם בשר ודם שהוא מבקש להביא רעה על שונאו פתאום מביא עליו שלא ...  3

מכה שנאמר הנה יד ה' ירגיש בו והקב"ה היה מתרה בו בפרעה הרשע על כל מכה ו
הויה, הנני ממטיר, הנה אנכי נוגף. הנני מביא מחר וכן כלם, זש"ה הן אל ישגיב בכחו 
מי כמהו מורה (איוב לו) שהוא מורה לרשעים דרך לעשות תשובה א"ל לפרעה ועתה 
שלח העז את מקנך למה הנה אנכי ממטיר, אח"כ הנני מביא מחר ארבה בגבולך, הכל 

היא מכה  -שלח את בני וגו' הנה אנכי הרג וגו'  \\מא וארא יד) בהתראה... (תנחו
אחרונה ובה התרהו תחלה מפני שהיא קשה, וזה הוא שאמר (איוב לו כב) הן אל ישגיב 
בכחו, לפיכך מי כמוהו מורה (איוב לו כב). בשר ודם המבקש להנקם מחבירו מעלים 

בכחו ואין יכולת להמלט את דבריו שלא יבקש הצלה, אבל הקדוש ברוך הוא ישגיב 
  מידו, כי אם בשובו אליו, לפיכך הוא מורהו ומתרה בו לשוב: (רש"י שמות ד,כג)

מדה כנגד מדה, ומתחילה אני רוצה שתתרה בו על אותה  –הנה אנכי הורג את בנך   4
מכה שתנצחינו, שלא יאמר סבור היה לנצחני בשאר המכות וטעה. אבל עכשיו שתתרה 

ידע שהייתי יודע שלא ישלחם עד מכת בכורות. וגם משה על זאת בו במכת בכורות, 
היה סומך, כשהיה אומר לו פרעה התפלל עלי, היה מתפלל עליו, כי היה יודע שלא 

will inevitably face if he does not mend his ways 
(See Parshat Va’era – Plague Patterns).  The Ri 
B’chor Shor proposes that it is to prevent any 
misunderstanding about God’s foreknowledge 
about what it will take for Paraoh to release the 
people.4  One should not mistakenly conclude that 
God thought He could overcome Paraoh with each 
plague and when that attempt failed He moved on 
to the next plague to try something newer and 
harsher.  Rather, from the outset, God opines on 
what it will finally take to get Paraoh to acquiesce to 
freeing Yisrael and all of the interim plagues were 
intended from the start to further demonstrate God’s 
power and capabilities. 
 
After the plague of Choshech in this week’s Parsha, 
Paraoh recalls Moshe to inform him that he relents 
on withholding the children from leaving with the rest 
of the nation to worship God.5  He releases them to 
travel and worship God, but he still stipulates that 
the people will have to leave their livestock behind.   
Moshe responds to Paraoh’s new demand by 
declaring that not only will we take our own flocks, 
but you will also provide us with animals for 
sacrifices.  Paraoh is incensed by Moshe’s bold 
pronouncement and informs Moshe that he should 
“leave from me and take care to no longer see my 
face, for on the day you see my face you shall die.”6  
Moshe retorts that he will abide by Paraoh’s 
demand that he no longer appear before him in the 
palace.  The only issue is that there is still one more 
plague that God plans to bring upon the Egyptians 
and He needs Moshe to warn Paraoh of the 
impending tenth and final plague.  The next verse 
begins, “And God said to Moshe…”7  All the 
commentaries are perplexed as to how it could be 
that God appeared to Moshe in a place of defilement 
such as the palace of Paraoh.  Chazal claim that 
God made an exception in this case so that Moshe 
could stand by his word that he would no longer 
appear before Paraoh.8  Rashi,9 the Rashbam10 and 

יצאו עד מכת בכורות, ולא היה מביאן רק להרבות אותותיו ומופתיו. (ר"י בכור שור 
  שמות ד,כג)

ה   5 ה ֶאל־מֶֹׁש֗ ֹ֜ א ַפְרע ְך וַּיְִקָר֨ ם יֵֵל֥ ג ַּגֽם־ַטְּפֶכ֖ ם יָֻּצ֑ ם ּוְבַקְרֶכ֖ ק צֹאנְֶכ֥ ק ַר֛ ָ֔ אֶמ֙ר ְלכּ֙ו ִעְב֣דּו ֶאת־יְקֹו ֹ֙ וַּי
ינּו ַליקָֹו֥ק ֱאֹלֵהֽינּו: וְַגם־ ים וְעֹֹ֑לת וְָעִׂש֖ נּו ְזָבִח֣ ן ְּביֵָד֖ ה ִּתֵּת֥ ה ַּגם־ַאָּת֛ אֶמר מֶֹׁש֔ ֹ֣ נּו ִעָּמֶכֽם: וַּי ִמְקנֵ֜

נּו ֹל֤  ְך ִעָּמ֗ ע ַמֽה־יֵֵל֣ ינּו וֲַאַנְ֣חנּו ֹֽלא־נֵַד֗ ד ֶאת־יְקָֹו֣ק ֱאֹלֵה֑ ֹ֖ ח ַלֲעב ּנּו נִַּק֔ י ִמֶּמ֣ ה ִּכ֚ א ִתָּׁשֵא֙ר ַּפְרָס֔
ָּמה: (שמות י,כד נּו ָׁשֽ ק ַעד־ ּבֵֹא֖ ָ֔  כו)-ּנֲַעבֹ֙ד ֶאת־יְקֹו

ה ְלַׁשְּלָחֽם: וַּיֹֽאמֶ   6 ה וְֹ֥לא ָאָב֖ ֹ֑ ב ַּפְרע ק ֶאת־ֵל֣ ֶמר ְלָ֗ך ַאל־וַיְַחֵּז֥ק יְקָֹו֖ י ִהָּׁש֣ ְך ֵמָעָל֑ ה ֵל֣ ֹ֖ ר־֥לֹו ַפְרע
ף ֖עֹוד ְר֥א  ְרָּת ֹלא־אִֹס֥ ן ִּדַּב֑ ה ֵּכ֣ אֶמר מֶֹׁש֖ ֹ֥ י ָּתֽמּות: וַּי י ְּב֛יֹום ְראְֹתָ֥ך ָפַנ֖ י ִּכ֗ ֶס֙ף ְר֣אֹות ָּפנַ֔ ֹ֙ ֹות ּת

 כט)-ָּפֶנֽיָך: (שמות י,כז
ַגע  7 ה ֣עֹוד ֶנ֤ ק ֶאל־מֶֹׁש֗ אֶמר יְקֹוָ֜ ֹ֨ ם  וַּי ח ֶאְתֶכ֖ ן יְַׁשַּל֥ ֲחֵרי־ֵכ֕ יִם ַאֽ יא ַעל־ַּפְרעֹ֙ה וְַעל־ִמְצַר֔ ֶאָח֙ד ָאִב֤

ם ִמֶּזֽה: (שמות יד,א) ׁש ֶאְתֶכ֖ ׁש יְָגֵר֥ ה ָּגֵר֛ ְּל֔חֹו ָּכָל֕   ִמֶּז֑ה ְּכַׁש֨
...אמר לו פרעה עד מתי אתה נכנס לכאן לך מעלי השמר לך אל תוסף ראות פני, אמר   8

אוסיף עוד ראות פניך, אמר הקדוש ברוך הוא מה עדיין מתבקש  לו משה יפה דברת לא
לי להודיע לפרעה מכה אחת מיד קפץ עליו אלקים כביכול נכנס בפלטין של פרעה 
בשביל משה שאמר לו לא אוסיף עוד ראות פניך שלא ימצא בדאי, ואתה מוצא שלא 

אמר (שמות דבר הקדוש ברוך הוא עם משה בביתו של פרעה אלא אותה שעה מנין שנ
ט) כצאתי את העיר אפרוש כפי אל ה' ועכשיו קפץ הקדוש ברוך הוא ודבר עם משה 

 שנאמר עוד נגע אחד אביא על פרעה וגו'... (שמות רבה בא יח,א)
בעמדו לפני פרעה נאמרה לו נבואה זו שהרי משיצא מלפניו  -ויאמר משה כה אמר ה'   9

 לא הוסיף ראות פניו: (רש"י שמות יא,ד)
בעומדו לפני פרעה עוד נגע אחד וגו', ואחרי כן השיב משה לפרעה  -יאמר י"י אל משה ו 10

  כה אמר י"י כחצות הלילה וגו': (רשב"ם שמות יא,א)

Parshat Bo 
The Significance of Makkat Bechorot 
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the Ramban11 all follow this approach.  On the other 
hand, the Ibn Ezra suggests that God did not speak 
to Moshe now, but rather this verse is a reference 
back to what God told Moshe on his way from 
Midyan to Egypt that God would in the end kill the 
first-born Egyptians.12  Moshe realizes that this is 
the moment God predicted since Paraoh was no 
longer willing to listen and therefore he relays the 
information that God had previously disclosed to 
him as if God had just spoken to him.13 
 
In Parshat Ki Tavo, the Torah instructs the individual 
to “take your first fruits from the Land that God has 
bestowed you, place them in a basket and bring 
them to the place that God has chosen to have His 
name dwell there.  You will come to the priest that 
is serving in that day and you will say to him…that 
God took us out of Egypt with a mighty hand ( ד ְּבָי֤
ה) an outstretched arm ,(ֲחָזָקה֙  ַע נְטּויָ֔ ֹ֣  awesome ,(ּוִבְזר
power (ל ֹ֑ א ָּגד  and by signs and wonders (ּוְבמָֹר֖
 The author of the Haggada  14”.(ּוְבאֹ֖תֹות ּוְבמְֹפִתֽים)
interprets the “mighty hand ( ֙ד ֲחָזָקה  as ”(ְּבָי֤
referencing to the pestilence (זֹו ַהֶּדֶבר)15 as it says, 
“behold the hand of God will be upon ( ק ָ֜ ה יַד־יְקֹו ִהּנֵ֨
ה  the cattle in the fields…”16  While the Haggada (הֹויָ֗
proffers a proof text, the more likely explanation of 
God’s mighty hand is found in the postscript to the 
Exodus. 
 
At the tail end of this week’s Parsha, the Torah in 
two paragraphs speaks about the sanctification of 
the first-born males, both human and animal, that 
are a result of God killing all the first-born men and 
animals in Egypt.  “When Pharaoh stubbornly 
refused to let us go, God slew every first-born in the 
land of Egypt, the first-born of both man and beast.  

                                                 
בעמדו לפני פרעה נאמר לו זה, שהרי משיצא מלפניו  -ויאמר ה' אל משה עוד נגע אחד  11

יח א) קפץ עליו האלקים,  לא הוסיף ראות פניו, לשון רש"י. וכן אמרו רבותינו (שמו"ר
כביכול נכנס בפלטין של פרעה בשביל משה שאמר לא אוסיף עוד ראות פניך שלא 
ימצא בדאי, ואתה מוצא שלא דבר הקדוש ברוך הוא עם משה בביתו של פרעה אלא 
אותה שעה, מנין, כצאתי את העיר וגו' (לעיל ט כט), ועכשיו קפץ הקדוש ברוך הוא 

וד נגע אחד וגו': והנה גם בזה קיצר בסיפורים, כי ה' אמר לו ודבר עם משה, שנאמר ע
עוד נגע אחד אביא על פרעה, והודיעו הנגע ההוא, ואמר לו כחצות הלילה אני יוצא 

ח), אבל לא רצה הכתוב להאריך  -בתוך מצרים, וכל ענין הפרשה ההיא (פסוקים ד 
ה', כמו  באמירה שאמר השם למשה, כי די במה שספר משה לפרעה כה אמר

שפירשתי בארבה (לעיל י ב), ובאו כענין הזה פרשיות רבות בתורה. ובסדר הזה 
פרשת קדש לי כל בכור, תקצר בדבור הקדוש ברוך הוא למשה (לעיל יג ב), ותאריך 
במאמר משה אל העם זכור את היום הזה (שם ג), וגמר הפרשה כולה, והם דברי 

וה. ואמר (בפסוק ב) דבר נא באזני השם אל משה שאמרם לישראל בו בלשון שנצט
  העם, בצאתך מלפני פרעה: (רמב"ן שמות יד,א)

ויאמר ה' היה ראוי שתהיה דבקה בפסוק הזה פרשת ויאמר משה כה אמר ד', ונכנסה  12
ביניהם פרשת עוד נגע אחד, והטעם להורות זה, שאמר כה אמר ד'. ומתי נאמר לו. 

ת בנך בכורך (שמות ד, כג). ובבוא מכת וזה נאמר לו במדין עוד הנה אנכי הורג א
בכורים צווה מאת השם בהר סיני שישאלו איש מאת רעהו. וכבר פירשתי למה שם 
כתוב ושאלה אשה משכנתה (שמות ג, כב), וכאן כתוב וישאלו איש מאת רעהו. והנה 
פי', ויאמר ד' אל משה עוד נגע אחד, וכבר אמר השם זה למשה, כי רבים ככה, ויאמר 

יגרש, כאשר אמר וביד חזקה יגרשם מארצו (שמות ו, א): (אבן עזרא פי' הארוך גרש 
וכבר אמר ה' למשה, וכבר הראתיך רבים כאלה.  -ויאמר ה' למשה  \\שמות יא,א) 

 (אבן עזרא פי' הקצר שמות יא,א)
ויאמר ה' וגו' עוד נגע וגו'. פרשה זו מגדת מה שכבר אמר ה' קודם. ותמצא כי התחלת  13

נבואה ראשונה שהיתה במדין אמר לו (ג' י"ט) לא יתן אתכם מלך מצרים להלוך המכות 
ולא ביד חזקה ושלחתי את ידי וגו' ונתתי את חן העם וגו' ושאלה וגו'. ונבואה ב' גם כן 
במדין הודיעו מכת בכורות דכתיב (ד' כ"ב) בני בכורי וגו' ותמאן לשלחו הנה אנכי הורג 

בכורות באחרונה. ונבואה ג' בארץ מצרים אמר אליו (ז' את בנך בכורך הרי בידו מכת 
ד') כי סימן סוף המכות הוא כשלא ישמע להם פרעה פירוש שלא ירצה לשמוע דבריהם 
עוד, אשר על כן כשאמר לו אל תוסף וגו' מזה ידע כי הגיע זמן מכה האחרונה שבה 

Therefore I sacrifice to God every first male issue of 
the womb and redeem every male first-born among 
my children.”17  In addition, they both state the 
obligation to don Tefillin as a remembrance to God’s 
taking Bnei Yisrael out of Egypt.  On four separate 
occasions in this small epilogue to the Exodus, the 
Torah mentions God’s mighty hand.  “And Moshe 
said to the people, ‘Remember this day, on which 
you went free from Egypt, the house of bondage, 
how God freed you from it with a mighty hand ( י ִּכ֚
ד הֹוִצ֧יא יְקָֹו֛ק ֶאְתֶכ֖ם ִמֶּז֑ה ֶזק יָ֔ ֹ֣  no leavened bread ;(ְּבח
shall be eaten.’”18  “And this shall serve you as a 
sign on your hand and as a remembrance between 
your eyes in order that the teaching of God may be 
in your mouth that with a mighty hand God freed 
you from Egypt (ה הֹוִצֲֽאָ֥ך יְקָֹו֖ק ִמִּמְצָרֽיִם י ְּבָי֣ד ֲחָזָק֔   19”.(ִּכ֚
“And when, in time to come, your child asks you, 
saying, ‘What does this mean?’ you shall reply, ‘It 
was with a mighty hand that God brought us out 
from Egypt (יִם נּו יְקָֹו֛ק ִמִּמְצַר֖ ד הֹוִציָא֧ ֶזק יָ֗ ֹ֣  the house ,(ְּבח
of bondage...’” 20  “…And so it shall be as a sign 
upon your hand and as a frontlet on your forehead 
that with a mighty hand God freed us from Egypt 
נּו יְקָֹו֖ק ִמִּמְצָרֽיִם) ד הֹוִציָא֥ ֶזק יָ֔ ֹ֣ י ְּבח  In context and   21”.(ִּכ֚
following on the heels of the Exodus, the mighty 
hand of God mentioned in all likelihood is a 
reference to the final plague of the killing of the first-
born that precipitated Bnei Yisrael’s departure from 
Egypt.  This is further bolstered by the verse in 
Tehillim that summarizes the Exodus as follows, 
“Who struck Egypt through their first-born ( ה ְלַמֵּכ֣
ם ְצַריִם ִּבְבכֹוֵריֶה֑  and brought Yisrael out of their…(ִמ֭
midst…with a strong hand (ָזָקה  and (ְּבָי֣ד ֲח֭
outstretched arm, His kindness is eternal ( ם י ְלעֹוָל֣ ִּכ֖
 In conclusion, it would seem from all this   22”.(ַחְסּֽדֹו
that the commandments of sanctifying the first-born 

רת אליו בסמיכות יצאו וידע אותה כי היא זו מכת בכורות ששקולה כנגד כל וכו' הנאמ
מצות ושאלה אשה משכנתה, והוא מה שאמר הכתוב ויאמר ה' עוד נגע וגו' פירוש כבר 
אמר ה' עוד וגו' פירוש שהוא מה שכתב בנבואות הראשונות כמו שרשמתי, ולזה אמר 
משה תיכף אל פרעה כה אמר ה' כחצות הלילה וגו'. והגם שלא מצינו שאמר לו ה' שם 

מד סתום מהמפורש כי כן היו שם הדברים אלא שקצר וממקומו פרט זה של כחצות, יל
אתה למד כי כן אמר אליו ה'. ומעתה לא נאמרה נבואה זו במצרים, גם לא קשה למה 

 יצו ה' פעמים על שאלת כלים ממצרים: (אור החיים שמות יא,א)
ן  14  יָך נֵֹת֥ ֶרץ ֲאֶׁש֙ר יְקָֹו֣ק ֱאֹלֶק֔ ְבָּת ָּבּֽה: וְָלַקְחָּת֞ וְָהיָ֙ה ִּכֽי־ָת֣בֹוא ֶאל־ָהָא֔ ּה וְיַָׁש֥ ה ִוֽיִרְׁשָּת֖ ְלָ֖ך נֲַחָל֑

ְך וְַׂשְמָּת֣ ַבּטֶ֑  ן ָל֖ יָך נֵֹת֥ ר יְקָֹו֧ק ֱאֹלֶק֛ ַאְרְצָ֛ך ֲאֶׁש֨ יא ֵמֽ ר ָּתִב֧ ה ֲאֶׁש֨ י ָהֲאָדָמ֗ ית׀ ָּכל־ְּפִר֣ נֶא ֵמֵראִׁש֣
ר יְִבַח֙ר יְקָֹו֣ק ֱאֹלֶה֔  יָת וְָאַמְרָּת֜ ִלְפֵנ֣י׀ יְקָֹו֣ק וְָהַֽלְכָּת֙ ֶאל־ַהָּמ֔קֹום ֲאֶׁש֤ ן ְׁש֖מֹו ָׁשֽם:...וְָענִ֨ יָך ְלַׁשֵּכ֥

ם ְל֥גֹוי ָּג֖דֹול עָ  ט ַוֽיְִהי־ָׁש֕ י ְמָע֑ ם ִּבְמֵת֣ ָגר ָׁש֖ יְָמה וַָּי֥ ֶרד ִמְצַר֔ י וֵַּי֣ ד ָאִב֔ יָך ֲאַרִּמ֙י אֵֹב֣ ב: ֱאֹלֶה֗ ֥צּום וָָרֽ
ים וַיְעַ  נּו ַהִּמְצִר֖ עּו אָֹת֛ ינּו וַּיֵָר֧ י ֲאבֵֹת֑ ק ֱאֹלֵה֣ ק ֶאל־יְקָֹו֖ ה ָקָׁשֽה: וַּנְִצַע֕ ינּו ֲעבָֹד֥ ּ֑נּונּו וַּיְִּת֥נּו ָעֵל֖

נּו יְקֹוָ֙ק ִמִּמצְ  נּו וְֶאת־ַלֲחֵצֽנּו: וַּיֹוִצֵא֤ נּו וְֶאת־ֲעָמֵל֖ ְרא ֶאת־ָענְֵי֛ נּו וַַּי֧ ע יְקֹוָ֙ק ֶאת־קֵֹל֔ ד וַּיְִׁשַמ֤ יִם ְּבָי֤ ַר֔
עַ  ֹ֣ ל ּוְבאֹ֖תֹות ּוְבמְֹפִתֽים: (דברים כו,א ֲחָזָק֙ה ּוִבְזר ֹ֑ א ָּגד ה ּוְבמָֹר֖  ח)-נְטּויָ֔

ָ הֹויָה ְּבִמְקנְָך ֲאֶשר ַּבָּשֶדה, ַּבּסּוִסים,  -ְּביָד ֲחָזָקה  15 זֹו ַהֶּדֶבר, ְּכָמה ֶשּנֱֶאַמר: ִהּנֵה יַד יְי
 ֹ   ד: (הגדה של פסח)ַּבֲחמִֹרים, ַּבְּגַמִּלים, ַּבָּבָקר ּוַבּצֹאן, ֶדֶבר ָּכֵבד ְמא

אן 16 ֹ֑ ר ּוַבּצ ים ַּבָּבָק֖ ים ַּבֲֽחמִֹרי֙ם ַּבְּגַמִּל֔ ה ַּבּסּוִס֤ ר ַּבָּׂשֶד֔ ה ְּבִמְקנְָ֙ך ֲאֶׁש֣ ק הֹויָ֗ ָ֜ ה יַד־יְקֹו ד  ִהּנֵ֨ ֶבר ָּכֵב֥ ֶּד֖
ד: (שמות ט,ג) ֹֽ  ְמא

ק  17 ג יְקָֹו֤ ֹ֨ ה ַפְרעֹ֘ה ְלַׁשְּלֵחנּ֒ו וַּיֲַהר י ִּכֽי־ִהְקָׁש֣ ם וְַעד־ְּב֣כֹור וַיְִה֗ ר ָאָד֖ ֹ֥ יִם ִמְּבכ ֶרץ ִמְצַר֔ ָּכל־ְּבכֹו֙ר ְּבֶא֣
י ֶאְפֶּדֽה: (שמות יג,טו ים וְָכל־ְּב֥כֹור ָּבַנ֖ ֶח֙ם ַהְּזָכִר֔ ֶטר ֶר֙ ק ָּכל־ֶּפ֤ ָ֗ יקֹו ַח ַלֽ י זֵֹב֜ ה ַעל־ֵּכ֩ן ֲאנִ֨   )ְּבֵהָמ֑

ם ָז֞כֹור ֶאת־ַהּ֤יֹום ַהֶּז֙ה אֲ  18 ה ֶאל־ָהָע֗ אֶמר מֶֹׁש֜ ֹ֨ ֶזק וַּי ֹ֣ י ְּבח ים ִּכ֚ ית ֲעָבִד֔ יִ֙ם ִמֵּב֣ ם ִמִּמְצַר֙ ר יְָצאֶת֤ ֶׁש֨
ל ָחֵמֽץ: (שמות ג,ג) ם ִמֶּז֑ה וְֹ֥לא יֵָאֵכ֖ יא יְקָֹו֛ק ֶאְתֶכ֖ ד הֹוִצ֧  יָ֔

יָך 19 ק ְּבִפ֑ ת יְקָֹו֖ ַען ִּתְהֶי֛ה ּתֹוַר֥ יָך ְלַמ֗ ין ֵעינֶ֔ ה  וְָהיָ֩ה ְלָ֨ך ְל֜אֹות ַעל־יְָדָ֗ך ּוְלִזָּכרֹו֙ן ֵּב֣ י ְּבָי֣ד ֲחָזָק֔ ִּכ֚
יִם: (שמות ג,ט) ק ִמִּמְצָרֽ  הֹוִצֲֽאָ֥ך יְקָֹו֖

נּו יְקָֹו֛ק ִמּמִ  20 ד הֹוִציָא֧ ֶזק יָ֗ ֹ֣ יו ְּבח את וְָאַמְרָּת֣ ֵאָל֔ ֹ֑ ר ַמה־ּז ֹ֣ ר ֵלאמ ה ִּכֽי־יְִׁשָאְלָ֥ך ִבנְָ֛ך ָמָח֖ יִם וְָהיָ֞ ְצַר֖
ית ֲעָבִדֽים: (שמות ג,יד)  ִמֵּב֥

ה ְלאֹו 21 יִם: (שמות ג,טז)וְָהָי֤ ק ִמִּמְצָרֽ נּו יְקָֹו֖ ד הֹוִציָא֥ ֶזק יָ֔ ֹ֣ י ְּבח ין ֵעיֶנ֑יָך ִּכ֚ ת ֵּב֣ ֹ֖ ה ּוְלטֹוָטפ ְדָכ֔  ֙ת ַעל־ָי֣
ם ַחְסּֽדֹו:  22 י ְלעֹוָל֣ ם ִּכ֖ ְׂשָרֵאל ִמּתֹוָכ֑ א יִ֭ ם ַחְסּֽדֹו: וַּיֹוֵצ֣ י ְלעֹוָל֣ ם ִּכ֖ ְצַריִם ִּבְבכֹוֵריֶה֑ ה ִמ֭ ְּבָי֣ד ְלַמֵּכ֣

ם ַחְסּֽדֹו: (תהלים קלו יֲח֭  י ְלעֹוָל֣  יב)-ָזָקה ּוִבְז֣רֹוַע נְטּוָי֑ה ִּכ֖
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and wearing Tefillin are to remember the Exodus, 
but in particular to recall God’s strong hand that 
slayed all the first-born in Egypt.  This raises the 
question as to why the killing of the first-born is the 
final plague brought upon the Egyptians prior to the 
Exodus and why is it so pivotal in recollecting God’s 
taking Bnei Yisrael out of Egypt?  Obviously, the 
death of a large number of its citizens would make 
sense as the culmination of God’s “war” against 
Paraoh and the Egyptians and it is appropriately the 
proverbial straw that breaks the camel’s back, but 
why the first-born specifically? 
 
The Torah has a number of Mitzvot that revolve 
around firsts that are dedicated to God.  The 
sanctification of the first-born has already been 
mentioned.23  In addition, there are the first fruits 
that must be brought to the temple24 and the first of 
one’s dough (ה ה) produce 25,(ַחָּל֖  and shearings (ְתרּוָמ֑
ז) ית הַ ֵּג֥  that are given to the priests.26 On top of (ֵראִׁש֛
that, there are the tithes from the animals and the 
produce that must be removed before the owner can 
partake in them.  Why is so much emphasis placed 
on the first? 
 
When I was younger, I clearly recall entering into 
stores, especially food establishments, where there 
was currency taped up on the wall behind the 
counter.  Upon inquiry, the owner would proudly 
indicate that the displayed notes were the first 
money they had made when they opened their store 
or business.  It was a source of pride and projected 
a sense of accomplishment; it was a tacit 
declaration by the owner that I might have started 
small or come from humble beginnings, but look at 
what I have built.  The display was a trophy to their 
achievements and efforts and their hard work.  The 
Torah, with its focus on commandments relating to 
firsts, capitalizes on this sentiment and redirects it 
to engender within the individual a sense of 
recognition, appreciation and gratitude.   It takes the 
natural affinity of a person to self-congratulate, self-
admire and boast with the first of their production 
and achievements and demands that one dedicate 
that to God instead.  By forfeiting one’s right to their 
first and alternatively presenting it to God and his 
representatives, one is implicitly declaring that 
which they have attained is all with the munificence 
of God.  One must first thank God with what they 
would naturally and sentimentally assume belongs 

                                                 
ִּכי ִלי ָּכל ְּבכֹור ְּביֹום ַהּכִֹתי ָכל ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַריִם ִהְקַּדְׁשִּתי ִלי ָכל ְּבכֹור ְּביְִׂשָרֵאל ֵמָאָדם  23

 ַעד ְּבֵהָמה ִלי יְִהיּו ֲאנִי יְקֹוָק: (במדבר ג,יג)
ִׁשית ִּבּכּוֵרי ַאְדָמְתָך ָּתִביא ֵּבית יְקֹוָק ֱאֹלֶקיָך ֹלא ְתַבֵּׁשל ְּגִדי ַּבֲחֵלב ִאּמֹו: (שמות כג,יט ֵרא 24

 ולד,כו)
ימּו אָֹתּֽה: (במדבר טו,כ) 25 ן ָּתִר֥ ֶרן ֵּכ֖ ֹ֔ ת ּג ה ִּכְתרּוַמ֣ ימּו ְתרּוָמ֑ ה ָּתִר֣ ם ַחָּל֖ ֵתֶכ֔ ֹ֣  ֵראִׁשי֙ת ֲעִרס
ית ְּדָגֽנְָך֜  26 ז צֹאנְָ֖ך ִּתֶּתן־ּֽלֹו (דברים יח,ד) ֵראִׁש֨ ית ֵּג֥ ָך וְֵראִׁש֛ ירְֹׁשָ֣ך וְיְִצָהֶר֗   ִּתֽ
27  ַ א ֶאת־ׁשְ ו ן וִַּתְקָר֤ ֶלד ֵּב֑ ַהר ַחָּנ֖ה וֵַּת֣ ים וַַּת֥ יו:יְִה֙י ִלְתֻק֣פֹות ַהּיִָמ֔ ק ְׁשִאְלִּתֽ י ֵמיְקָֹו֖ ל ִּכ֥  מֹ֙ו ְׁשמּוֵא֔

ְלִּתי ֵמִעּֽמֹו:... ר ָׁשַא֖ י ֲאֶׁש֥ ָלִת֔ ן יְקָֹו֥ק ִל֙י ֶאת־ְׁשֵא֣ ְלִּתי וַּיִֵּת֨ ה ִהְתַּפָּל֑ י  ֶאל־ַהַּנַ֥ער ַהֶּז֖ ם ָאנִֹכ֗ וְַג֣
ם ַליקָֹוֽק: חּו ָׁש֖ יקָֹו֑ק וַּיְִׁשַּת֥ ה ֥הּוא ָׁש֖אּול ַלֽ ר ָהיָ֔ ק ָּכל־ַהּיִָמי֙ם ֲאֶׁש֣ ָ֔ יקֹו הּ֙ו ַלֽ ֶאל־ַהַּנַ֥ער  ִהְׁשִאְלִּת֙

ְלִּתי ֵמִעּֽמֹו: ר ָׁשַא֖ י ֲאֶׁש֥ ָלִת֔ ן יְקָֹו֥ק ִל֙י ֶאת־ְׁשֵא֣ ְלִּתי וַּיִֵּת֨ ה ִהְתַּפָּל֑ ק  ַהֶּז֖ ָ֔ יקֹו הּ֙ו ַלֽ י ִהְׁשִאְלִּת֙ ם ָאנִֹכ֗ וְַג֣
ם ַליקָֹוֽק: חּו ָׁש֖ יקָֹו֑ק וַּיְִׁשַּת֥ ה ֥הּוא ָׁש֖אּול ַלֽ ר ָהיָ֔  )כח-שמואל א א,כ( ָּכל־ַהּיִָמי֙ם ֲאֶׁש֣

to them and in that shadow celebrate their 
accomplishments. 
 
In that sense, the sanctification of the first-born 
 while it is of more significance, is no ,(ֵראִׁשית אֹנֹו)
different than the other firsts which are dedicated to 
God.  Obviously, a first-born child to a couple, and 
on a lesser level the first-born animal to a farmer, is 
a significant emotional event.  It is a milestone and 
momentous occasion that requires introspection 
and most importantly ultimate gratitude to God for 
bestowing upon the individual this blessing.  
Moreover, to have to redeem that child since he 
actually belongs to God is a significant statement 
about the priorities in educating and raising that 
child and all subsequent children to be servants of 
God.27  That is why the killing of Egypt’s first-born 
and the sparing of those from Bnei Yisrael was such 
an exceptional event and the culmination of the 
plagues.  God took away the most significant 
possession that the Egyptians thought rightfully 
belonged to them and that they considered the 
product of their own making to demonstrate who is 
really in control and master of all.28  At the same 
time, having mercy on and not harming the first-born 
of Bnei Yisrael sanctified them to God in order to 
convey to Bnei Yisrael the message that Paraoh 
and the Egyptians had not grasped – everything 
belongs to God and its or their fate is in God’s 
hands.  Therefore, Bnei Yisrael must take to heart 
this lesson and avoid the pitfall of the Egyptians by 
responding and acting accordingly, demonstrating 
gratitude to and reverence for God rather than self-
adulation and hubris.   
 
If one looks deeper into the Torah’s understanding 
of a B’chor, the first-born has an additional 
dimension other than simply being the first.  In Sefer 
Devarim, when discussing the proper conduct of a 
father towards his first-born son, the Torah indicates 
that the first-born is entitled to a double portion in 
the inheritance.29  Later, when discussing levirate 
marriage, the Torah, according to Chazal, puts an 
emphasis on the eldest brother performing the 
levirate marriage.30  In both these cases, the eldest 
or first-born son has a unique standing.  Why is the 
first-born granted a double portion and why do we 
favor the eldest brother in a levirate marriage?  The 
Shulchan Aruch also includes in the laws related to 
honoring one’s parents that a person is obligated to 

ים ְּבָאֳהֵלי־ָחֽם: (תהלים עח,נא)  28 ית ֝אֹונִ֗ יִם ֵראִׁש֥ ם  \\וַַּיְ֣ך ָּכל־ְּב֣כֹור ְּבִמְצָר֑ ְך ָּכל־ְּב֣כֹור ְּבַאְרָצ֑ וַַּי֣
ית ְלָכל־אֹוָנֽם: (תהלים קה,לו) אִׁש֗  ֵר֝

ָ ְלִאיׁש ְׁשֵּתי נִָׁשים ָהַאַחת ֲאהּוָבה וְָהַאַחת ְׂשנּוָאה וְיְָלדּו לֹו ָבנִים ָהֲאהּוָבה ּכִ  29 י ִתְהיֶין
וְַהְּׂשנּוָאה וְָהיָה ַהֵּבן ַהְּבכֹר ַלְּׂשנִיָאה: וְָהיָה ְּביֹום ַהנְִחילֹו ֶאת ָּבנָיו ֵאת ֲאֶׁשר יְִהיֶה לֹו ֹלא 

ָבה ַעל ְּפנֵי ֶבן ַהְּׂשנּוָאה ַהְּבכֹר: ִּכי ֶאת ַהְּבכֹר ֶּבן ַהְּׂשנּוָאה יִַּכיר יּוַכל ְלַבֵּכר ֶאת ֶּבן ָהֲאהּו
ָלֶתת לֹו ִּפי ְׁשנַיִם ְּבכֹל ֲאֶׁשר יִָּמֵצא לֹו ִּכי הּוא ֵראִׁשית אֹנֹו לֹו ִמְׁשַּפט ַהְּבכָֹרה: (דברים 

 יז)-כא,טו
ֵבן ֵאין לֹו ֹלא ִתְהיֶה ֵאֶׁשת ַהֵּמת ַהחּוָצה ְלִאיׁש ָזר ִּכי יְֵׁשבּו ַאִחים יְַחָּדו ּוֵמת ַאַחד ֵמֶהם ּו 30

ֲאֶׁשר ֵּתֵלד יָקּום ַעל ֵׁשם ָאִחיו ַהְּבכֹור יְָבָמּה יָבֹא ָעֶליָה ּוְלָקָחּה לֹו ְלִאָּׁשה וְיְִּבָמּה: וְָהיָה 
מיכן שמצוה  -ת"ר: והיה הבכור  \\ו) -ַהֵּמת וְֹלא יִָּמֶחה ְׁשמֹו ִמּיְִׂשָרֵאל: (דברים כה,ה

  בגדול לייבם... (יבמות כד.)
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honor their older sibling.31  This is based on the 
Gemara in Ketubot that states that the honoring of 
one’s parents extends to step-parents too and there 
is also an inclusion that requires such honor be 
extended to an older sibling as well.32  In next 
week’s Parsha, when Miriam leads the women in 
song, it identifies her as the sister of Aharon ( ֲא֧חֹות
ן ֹ֛  and not the sister of Moshe.33  Both the (ַאֲהר
Rashbam and the Ramban explain that it is 
customary for the text to identify a sibling by their 
eldest brother.34  Sefer Breishit is also replete with 
examples and stories of siblings quibbling over 
being granted the status of the first-born son 
 All of these examples seem to point  35.(ְּבכָֹרה)
towards there being something unique about the 
eldest son, especially if he is the first-born. 
 
The easiest way to understand this phenomenon of 
the distinct status of the first-born in those days is to 
look at the dynasty of the kingship.  It was assumed 
that the first-born would be the crown-prince who 
would fill his father’s shoes as the monarch when 
the king passed away.  For example, Amnon, King 
David’s first-born, is assumed to be the inheritor to 
the throne.  When he is killed, the next eldest 
brother, Avshalom, assumes that role and after 
Avshalom’s death, Adoniya, the next oldest brother, 
assumes that he is the next in line to be the king.36  
The first-born or crown-prince is expected to fill the 
role of the father, both in assuming his political 
responsibilities as well as from the familial 
perspective of leading the younger siblings.  For that 
reason, the B’chor is given a double-portion, one 
portion for his family similar to all the other siblings 
and another portion to support his new role as the 
patriarch of the family.  This also true of the levirate 
marriage where the eldest brother is considered to 
be the de facto leader of the family and therefore he 
is looked to first in order to fill the shoes of his 
deceased brother and to provide him with a 
remnant.  That is why the older sibling, especially 
the first-born, is seen as warranting honor as an 

extension of the parents since he is assumed to be 
their replacement and the one who will fill their role 
as leader of the family upon their passing.  This also 
explains why Miriam is identified as the sister of 
Aharon and not of Moshe.  Putting this all together, 
it seems to be pointing to the fact that the first-born 
son in a sense represents the future of the family, 
the one who would naturally assume the role of the 
parents as the patriarch and leader of the family in 
the next generation. 
 
With this in mind, we can now better understand 
why the killing of the first-born was the final plague 
that God planned to bring upon the Egyptians and 
the one that caused Paraoh to finally relent and 
release Bnei Yisrael.  It also now makes sense why 
God wanted Moshe to present this endgame before 
Paraoh from the outset.  God was warning Paraoh 
that if you do not allow Bnei Yisrael to have a future 
as an independent nation, I will quid pro quo take 
away your and your nation’s future.37  Makkat 
B’Chorot was the pivotal plague because it dealt 
with the future.  The killing of the Egyptian first-born 
was a devastating blow to the prospects of Egypt 
and the monarchy; it singlehandedly eliminated 
Egypt’s presumed familial and national leadership 
and left a tremendous societal and familial void in its 
wake.  At the same time, it sanctified the first-born 
of Bnei Yisrael to be dedicated to God and thereby 
set the trajectory of the new nation, whose future 
leadership was consecrated to the service of God.  
This is especially true given that the first-born were 
intended to fill the role of the Levites and the 
priests.38  Representing both the first and future, the 
sanctification of the first-borns is essential to 
recalling that which God did in Mitzrayim because it 
set the tone as well as the governing principles of 
this nascent nation. It is a reminder that everything 
comes from God and that our future is solely 
dependent on our dedication to God. 
 
Shabbat Shalom

 

                                                 
חייב אדם בכבוד אחיו הגדול, בין שהוא אחיו מאביו בין שהוא אחיו מאמו. (ואפילו הקטן  31

הוא ת"ח וגדול בתורה יותר מן הגדול). (כן משמע לו מתשובת הרא"ש שבסעיף שאח"ז 
 יו"ד רמ,כב) וסמ"ג ודלא כיש חולקין בזה) (ב"ז). (שו"ע

כבוד אמכם. דאורייתא היא דכתיב: כבד את אביך ואת אמך! אשת אב הואי. הזהרו ב 32
זו אשת  -אשת אב נמי דאורייתא היא, דתניא: כבד את אביך ואת אמך, את אביך 

לרבות את אחיך הגדול! הני מילי מחיים,  -זו בעל אמך, וי"ו יתירה  -אביך, ואת אמך 
 אבל לאחר מיתה לא. (כתובות קג.)

ים  וִַּתַּקח֩  33 יָה ְּבֻתִּפ֖ ָ ָכֽל־ַהּנִָׁשי֙ם ַאֲחֶר֔ אן ּה וֵַּתֶצ֤ ף ְּביָָד֑ ֹ֖ ן ֶאת־ַהּת ֹ֛ ה ֲא֧חֹות ַאֲהר ם ַהּנְִביָא֜ ִמְריָ֨
 ּוִבְמחֹֹֽלת: (שמות טו,כ)

כמו שפירשתי אצל אחות נביות  שם הבכור קורא אותה אחות אהרןעל  -אחות אהרן  34
הנכון בעיני כי מפני שהוזכרו בשירה  -אחות אהרן  \\ואחות לוטן: (רשב"ם שמות טו,כ) 

משה ומרים ולא הוזכר אהרן רצה הכתוב להזכירו, ואמר אחות אהרן דרך כבוד לו, 
שהוא אחיה הגדול ואחותו הנביאה מתיחסת אליו, שגם הוא נביא וקדוש ה'. ויתכן 

הכתובים ליחס אל גדול האחים, וכן ובני כלב אחי ירחמאל (דהי"א ב מב), שהיה שדרך 
 טו,כ)גדול מאחיו, שנאמר (שם ב ט) את ירחמאל ואת רם ואת כלובי: (רמב"ן שמות 

יֵטנִי וַּיֶָזד יֲַעקֹב נִָזיד וַּיָבֹא ֵעָׂשו ִמן ַהָּׂשֶדה וְהּוא ָעיֵף: וַּיֹאֶמר ֵעָׂשו ֶאל יֲַעקֹב ַהְלעִ לדוגמא:  35
נָא ִמן ָהָאדֹם ָהָאדֹם ַהֶּזה ִּכי ָעיֵף ָאנִֹכי ַעל ֵּכן ָקָרא ְׁשמֹו ֱאדֹום: וַּיֹאֶמר יֲַעקֹב ִמְכָרה ַכּיֹום 
ֶאת ְּבכָֹרְתָך ִלי: וַּיֹאֶמר ֵעָׂשו ִהּנֵה ָאנִֹכי הֹוֵלְך ָלמּות וְָלָּמה ֶּזה ִלי ְּבכָֹרה: וַּיֹאֶמר יֲַעקֹב 

ּיֹום וַּיִָּׁשַבע לֹו וַּיְִמּכֹר ֶאת ְּבכָֹרתֹו ְליֲַעקֹב: וְיֲַעקֹב נַָתן ְלֵעָׂשו ֶלֶחם ּונְִזיד ֲעָדִׁשים ִהָּׁשְבָעה ִּלי ּכַ 
 לד)-וַּיֹאַכל וַּיְֵׁשְּת וַּיָָקם וַּיֵַלְך וַּיִֶבז ֵעָׂשו ֶאת ַהְּבכָֹרה: (בראשית כה,כט

ַאְמנֹון ַלֲאִחינַֹעם ַהּיְִזְרֵעאִלת: ּוִמְׁשנֵהּו ִכְלָאב ַלֲאִביַגיִל  ְבכֹורֹווַּיִּוְָלדּו ְלָדוִד ָּבנִים ְּבֶחְברֹון וַיְִהי  36
ֵאֶׁשת נָָבל ַהַּכְרְמִלי וְַהְּׁשִלִׁשי ַאְבָׁשלֹום ֶּבן ַמֲעָכה ַּבת ַּתְלַמי ֶמֶלְך ְּגׁשּור: וְָהְרִביִעי ֲאדֹנִּיָה ֶבן 

 ְ ַהִּׁשִּׁשי יְִתְרָעם ְלֶעְגָלה ֵאֶׁשת ָּדוִד ֵאֶּלה יְֻּלדּו ְלָדוִד ַחִּגית וְַהֲחִמיִׁשי ְׁשַפְטיָה ֶבן ֲאִביָטל: ו
למה דולגים על כלאב, הבן השני, לא ברור, אבל ככל  \\ה) -ְּבֶחְברֹון: (שמואל ב ג,ב

  שנראה הוא לא היה ראוי למלכות
שהוא המסייע בעניני מלוכה. והיה בזו האמירה לפרעה סכנה גדולה,  –את בנך בכורך  37

יותר מכל המכות שלא נגעו בעצם המלוכה רק עונשי המדינה, או אפילו הגיעה המכה 
לפרעה עצמו מ"מ לא הגיעה לעצם המלוכה. משא"כ כשאמר לו "הנה אנכי הורג את 
בנך בכרך" היה לו להתפעל ולעשות כל האפשר איזה רע למשה. כמו שמצינו ביהויקים 

נא מלכא', וכן עוד, וכשהגיע לפסוק "היו המלך כשקרא לפניו "איכה ישבה בדד" אמר 'א
צריה לראש" ונגע בזה למלכותו, יצא מן הגדר ושרף המגילה, וביקש להרוג את הנביא, 
אע"ג שידע כי דבר ה' הוא. כך כל המכות שהרעו לפרעה לא היה בהם להוציא את 

תו פרעה מן הגדר שהיה גדור לבלי ליגע במשה, מחמת שידע כי דבר ה' בפיו, אבל באו
מאמר היה בכח להוציאו מן הגדר ולשלוח יד במשה, וא"כ היה למשה לירא להגיד 
לפרעה כזאת. אבל בשכר הבטחון שהיה למשה בלכתו לשוב מצרימה זכה לחוזק הלב 

 שלא יירא מפרעה משום דבר. ועיין מה שכתבתי להלן (יא,י). (נצי"ב שמות ד,כג)
ל וַּיֲַעלּו עֹֹלת וַּיְִזְּבחּו ְזָבִחים ְׁשָלִמים ַליקֹוָק ָּפִרים: (שמות כד,ה) וַּיְִׁשַלח ֶאת נֲַעֵרי ְּבנֵי יְִׂשָראֵ  38

וֲַאנִי ִהּנֵה ָלַקְחִּתי ֶאת ַהְלוִּיִם ִמּתֹוְך ְּבנֵי  \\הבכורות (רש"י ורשב"ם שם)  -את נערי  \\
 ַהְלוִּיִם: (במדבר ג,יב) ֶּפֶטר ֶרֶחם ִמְּבנֵי יְִׂשָרֵאל וְָהיּו ִלי ְּבכֹוריְִׂשָרֵאל ַּתַחת ָּכל 


