
 דרשת שבת הגדול

Source 1: Shemot Ch. 12 

י  כו יֹאְמרּו ֲאֵליֶכם -ְוָהָיה, כִּ
 ָמה ָהֲעֹבָדה ַהזֹאת, ָלֶכם.  ְבֵניֶכם:

26 And it shall come to pass, when your children 
shall say unto you: What mean ye by this service? 

ַבח  כז ם זֶּ ַסח הּוא -ַוֲאַמְרתֶּ פֶּ
ר ָפַסח ַעל י-ַליהָוה, ֲאשֶּ י ְבנֵּ -ָבתֵּ

ל ְבִמְצַרִים,  תִיְשָראֵּ -ְבָנְגפֹו אֶּ
ת ינּו ִהִציל-ִמְצַרִים, ְואֶּ ; ָבתֵּ

ְשַתֲחוּו. ֹקד ָהָעם, ַויִּ  ַויִּ

27 that ye shall say: It is the sacrifice of the 
LORD's Passover, for that He passed over the 
houses of the children of Israel in Egypt, when 
He smote the Egyptians, and delivered our 
houses.' And the people bowed the head and 
worshipped. 

  

Source 2: Berachot of Shema 

 

 Source 3: Tehilim 136 

 

for ever; sThe sun to rule by day, for His mercy endure 8 

for ever. sThe moon and stars to rule by night, for His mercy endure 9 

for  sborn, for His mercy endure-To Him that smote Egypt in their first 10

ever; 

 

 

 

 

You killed all of 

their firstborns and 

redeemed the 

firstborns of Israel 



 

Source 4: From the Hagadah shel Pesach ‘Dayenu’ 

 

ם ְשָפִטים  ִאּלּו ָעָשה ָבהֶּ

ם ַדיֵּנּו יהֶּ ֱאֹלהֵּ  ְולֹא ָעָשה בֶּ

ם יהֶּ ֱאֹלהֵּ  ִאּלּו ָעָשה בֶּ

ם ַדיֵּנּו יהֶּ ת ְבכֹורֵּ  : ְולֹא ָהַרג אֶּ

ם יהֶּ ת ְבכֹורֵּ  ִאּלּו ָהַרג אֶּ

ת ָממֹוָנם ַדיֵּנּו  : ְולֹא ָנַתן ָלנּו אֶּ

ת ָממֹוָנםִאּלּו ָנַתן   ָלנּו אֶּ

נּו ת ַהָים ַדיֵּ  ְולֹא ָקַרע ָלנּו אֶּ
 

 

If He had carried out judgments 
against them, 

and not against their idols 
— Dayenu, it would have sufficed! 

 
If He had destroyed their idols, 

and had not smitten their first-born 
— Dayenu, it would have sufficed! 

 
If He had smitten their first-born, 
and had not given us their wealth 
— Dayenu, it would have sufficed! 

 
 

 

 

ֹכה ָאַמר   ַפְרֹעה:-ְוָאַמְרָת, ֶאל  כב
ְשָרֵאל. י יִּ י ְבֹכרִּ  ְיהָוה, ְבנִּ

22 And thou shalt say unto 
Pharaoh: Thus saith the LORD: 
Israel is My son, My first-born. 

י -ָוֹאַמר ֵאֶליָך, ַשַלח ֶאת  כג ְבנִּ
י, ַוְתָמֵאן, ְלַשְלחֹו י --ְוַיַעְבֵדנִּ ֵנה ָאֹנכִּ הִּ

ְנָך ְבֹכֶרָך.-ֹהֵרג, ֶאת  בִּ

23 And I have said unto thee: Let 
My son go, that he may serve Me; 
and thou hast refused to let him 
go. Behold, I will slay thy son, thy 
first-born.'-- 

 

Source 6: Commentary of Meshech Hochma on Sefer Shemot 

זה הגוי שעבדוני אבותם בתחלה, ואני חומל עליו, כאשר יחמול  ואמרת. טעם בני בכורי.כב( 
 איש על בנו העובד אותו. ואתה לקחתו לעבד עולם, על כן אני אהרוג את בנך בכורך:

The meaning behind “Israel is My son, My first-born…” This is the nation whose 
fathers first served me and I am compassionate towards them as a father would 
regarding his son who serves him; and you took him as an eternal slave – therefore I 
am going to kill your, son, your first born…. 

Source 5: Shemot Ch. 4 



 

Source 7a: Shabbat 89b 

אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן: מאי דכתיב כי אתה אבינו כי אברהם לא ידענו 
וישראל לא יכירנו אתה ה' אבינו גואלנו מעולם שמך. לעתיד לבא יאמר לו הקדוש ברוך הוא 

ימחו על קדושת שמך. אמר: אימר ליה  -לאברהם: בניך חטאו לי. אמר לפניו: רבונו של עולם 
אמר לפניו:  -צער גידול בנים, אפשר דבעי רחמי עלייהו. אמר ליה: בניך חטאו.  ליעקב דהוה ליה

אמר: לא בסבי טעמא, ולא בדרדקי עצה. אמר לו  -רבונו של עולם, ימחו על קדושת שמך. 
אמר לפניו: רבונו של עולם, בני ולא בניך? בשעה שהקדימו לפניך  -ליצחק: בניך חטאו לי. 

י בכורי, עכשיו בני ולא בניך? ועוד, כמה חטאו? כמה שנותיו של נעשה לנשמע, קראת להם בנ
 שבעים שנה. -אדם 

Source 7b Rashi 

שהיה גלוי לפניך שהן עתידין לומר לפניך בסיני נעשה ונשמע,  -קראת להן בני בכורי ישראל 
 לקבל עולך מאהבה כבנים.

 

 

 

 

Source 8a: Talmud Avoda Zara 4b 

 מי: שנאמר, תשובה לבעלי פה פתחון ליתן אלא העגל את ישראל עשו לא: לוי בן יהושע ר"וא
 'וגו הימים כל אותי ליראה להם זה לבבם והיה יתן

 

 



 

Source 8b: Rashi 

 יצרם להתגבר ראוי' הי ולא היו ביצרם ושליטים גבורים כלומר - העגל את ישראל עשו לא
 החוטא יאמר שאם תשובה לבעלי פה פתחון ליתן כדי בם לשלוט היתה מלך גזירת אלא עליהן

 .בתשובה ונתקבלו שכפרו העגל ממעשה ולמד צא לו אומרים יקבלני שלא אשוב לא

 .היו ביראתם לבב ואמיצי גבורים אלמא נאמר בסיני - 'וגו זה לבבם והיה יתן מי

 

               Source 9a: Bamidbar 3: 11-13 

 :And the LORD spoke unto Moses, saying 11 ֹמֶשה ֵלאֹמר.-ַוְיַדֵבר ְיהָוה, ֶאל  יא

י ֶאת  יב ֵנה ָלַקְחתִּ י הִּ ם, -ַוֲאנִּ יִּ ַהְלוִּ
ְשָרֵאל, ַתַחת ָכל תֹוְך ְבֵני יִּ ְבכֹור -מִּ

י,  ְשָרֵאל; ְוָהיּו לִּ ְבֵני יִּ ֶפֶטר ֶרֶחם, מִּ
ם. יִּ  ַהְלוִּ

12 'And I, behold, I have taken the Levites from 
among the children of Israel instead of every first-
born that opens the womb among the children of 
Israel; and the Levites shall be Mine; 

י, ָכל  יג י לִּ י --ְבכֹור-כִּ ְביֹום ַהֹכתִּ
י -ָכל ְקַדְשתִּ ם הִּ ְצַריִּ ְבכֹור ְבֶאֶרץ מִּ

י ָכל ְשָרֵאל, ֵמָאָדם ַעד-לִּ -ְבכֹור ְביִּ
י ְיהָוה.  ְבֵהָמה: ְהיּו, ֲאנִּ י יִּ  }פ{  לִּ

13 for all the first-born are Mine: on the day that I 
smote all the first-born in the land of Egypt I 
hallowed unto Me all the first-born in Israel, both 
man and beast, Mine they shall be: I am the 
LORD.'{P} 

Source 9b: Rashi 

 זכיתי בהן:ואני מהיכן  -ב( ואני הנה לקחתי י

And behold I have taken – and I…from where did I merit them?  

שיהיו ישראל שוכרין אותן לשירות שלי. על ידי הבכורות זכיתי בהם  -מתוך בני ישראל 
ולקחתים תמורתם, לפי שהיתה העבודה בבכורות, וכשחטאו בעגל נפסלו, והלוים שלא עבדו 

 עבודה זרה נבחרו תחתיהם:

From among the children of Israel – that Israel should hire them to serve Me. Through the first 
borns, I merited them and I took them (the Levi’im) instead of them (the first borns) The service 
was the responsibility of the first borns, and when they sinned at the Golden Calf, they became 
disqualified; the Levi’im, who did not serve idols, were chosen instead of them 

 

 

 

 

 

 



Source 10: Talmud Horiyot 13a 

מתני'. כהן קודם ללוי, לוי לישראל, ישראל לממזר, וממזר לנתין, ונתין לגר, וגר לעבד 
 -אבל אם היה ממזר תלמיד חכם וכהן גדול עם הארץ משוחרר. אימתי? בזמן שכולם שוים, 

 ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ. 

 

 

Source 11: Rambam Hilchot Shemitta and Yovel 13:13 

ולא שבט לוי בלבד אלא כל איש ואיש מכל באי העולם אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו 
להבדל לעמוד לפני יי לשרתו ולעובדו לדעה את יי והלך ישר כמו שעשהו האלהים ופרק מעל 

ויהיה י"י  הרי זה נתקדש קדש קדשיםצוארו עול החשבונות הרבים אשר בקשו בני האדם 
למי עולמים ויזכה לו בעה"ז דבר המספיק לו כמו שזכה לכהנים חלקו ונחלתו לעולם ולעו

ללוים, הרי דוד ע"ה =עליו השלום= אומר י"י מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי. בריך 
 רחמנא דסייען.

Not only the tribe of Levi, but any one of the inhabitants of the world27whose spirit 

generously motivates him and he understands with his wisdom to set himself aside and 

stand before God to serve Him and minister to Him and to know God, proceeding justly 

as God made him, removing from his neck the yoke of the many reckonings which people 

seek, he is sanctified as holy of holies.28God will be His portion and heritage forever 

and will provide what is sufficient for him in this world like He provides for the priests 

and the Levites.29 And thus David declared [Psalms 16:5]: "God is the lot of my portion; 

You are my cup, You support my lot." 
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Source 12: Ha’amek Davar – Netziv 

 

 

Even though all of the nations of the world are linked to the essence of creation, 

because even though they were idolaters, included among them are the righteous of 

the world who recognize Hashem’s honor.  But Israel is compared to the first born son 

of the King, inheriting the crown, who, even during the King’s lifetime, assists in the 

running of the kingdom. So too, Israel, assists, so to speak, in the supervision and 

running of the world….. 

Source 13: Rabbi Joseph Dov Soloveitchik 

mutually  Jewish concept of Bchorah and the Egyptian concept are“The 

Judaic concept of  exclusive. On the night of the fifteenth of Nissan, the

concept. The main conceptual  Bchora emerged victorious over the Egyptian

nd Egypt revolved around conflict between Paroh and Moshe and Israel a

Kedusha or one of power.” whether Bchorah is a symbol of 

 

 



Source 14: Commentary of R. Avraham Ibn Ezra on Perashat Korach 

ויקח קרח זה הדבר היה במדבר סיני כאשר נתחלפו הבכורים ונבדלו הלוים, כי חשבו ישראל 
, גם לבני קהת שהם קרובים אליו, ולכל בני לוי שמשה אדונינו עשה מדעתו לתת גדולה לאחיו

וקשר דתן ואבירם, בעבר שהסיר הבכורה מראובן אביהם ונתנה ליוסף,  ....שהם ממשפחתו. 
ואלה נשיאי העדה היו בכורים, והם  ...., גם קרח בכור היה. אולי חשדוהו בעבור יהושע משרתו

על זה הפירוש: מופת המטה, שראו כל והראיה  היו מקריבים את העולות, על כן לקחו מחתות.
ועוד ראיה גמורה, כי כל העדה כלם קדושים. .... ישראל כי השם בחר שבט לוי תחת הבכורים

וזה רמז לבכורים שהם קדושים, כי כן כתוב קדש לי כל בכור )שמות יג, ב(, והם היו הכהנים 
 .... הנגשים אל ד'

And Korach took: this occurred in the Desert of Sinai after the Bechorim had been 

replaced and the Levi’im set aside, because Israel thought that Moshe our master had 

done so out of his own initiative, to give honor to  his brother….And the connection to 

Datan and Aviram, because the Bechora was removed from their forefather Reuven and 

given to Yosef…And Korach was also a bechor…and the (250) congregational leaders 

were also bechorim, and sacrificed the burned offerings…and another proof, “Because 

the whole congregation is holy ,and this is a hint to all of the Bechorim who were holy, 

because it says so (Shemot 13:2) “Sanctify every Bechor to me) and they were the 

Kohanim who used to approach Hashem… 

Source 15: Dr. Amos Bardea, Bar Ilan University 

מבטל את כוחם הַמגי של , האחרונה במכות מצרים, כוחו של נס מכת בכורות...

ד חלה תמורה במעמ" מצריות"בתהליך הדרגתי של הוצאת עם ישראל מה. הבכורים

התפקידים   ולאחר מכן הועברו מהם, תחילה הוקדשו לגבוה: הבכורים בעם ישראל

שבט שגאל עצמו מתרבות מצרים האלילית ובניו , הציבוריים והוטלו על בני שבט לוי

מעמד הכהונה מיוסד אפוא גנאולוגית על אחד . נמנעו מלהשתתף בפולחן חטא העגל

יוסדת גנאולוגית על מי שנולד לבת כמו שההשתייכות לעם ישראל מ, משבטי ישראל

מעמדו הבחירי של האדם מישראל אינו , להבדיל מהתרבות האלילית, ואולם. ישראל

ממזר תלמיד חכם גדול מכוהן גדול עם "ו, פי השתייכותו הגנאולוגית-נקבע על

וכפי , וכידוע לנו מתוך התורה, בכורתו של האדם אינה קובעת את בחירתו [1] ".הארץ

במשפחת אדם נבחר , לדוגמא. יאלא מי שנמצא ראו, אינו הבכור' בחיר ה, שנראה להלן

במשפחת יצחק נבחר יעקב ; אצל אברהם נבחר יצחק ולא ישמעאל; כ שת"קודם הבל ואח

במשפחת יוסף ; על פני ראובן  [2]נבחרו יוסף ויהודהמבין בני יעקב ; הצעיר בין התאומים

 [3] .ועוד, נבחר אפרים הצעיר על פני מנשה הבכור

להבדיל מהגישה . אינו מוקנה לו מתוך נתוניו הטבעיים כבכור' מעמדו של בחיר ה

מעמדו של האדם מישראל מטיל עליו חובות ואינו מבטיח , האלילית המקנה זכויות לבכור

ועוד , ועל מעמד הלווייה האדם מישראל מחויב במגוון רחב של חיובים מעשיים . זכויות

http://www.biu.ac.il/jh/parasha/Korach/ard.html#_ftn1
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מחייב , למשל, במסעות בני ישראל. יובים נוספיםמוטלים ח, יותר על מעמד הכהונה

גם את מבנה המשכן , נוסף על משאם שלהם, מעמדם הבחירי של הכוהנים והלוויים לשאת

 ).ט:ז' במד" (בכתף ישאו" -וזאת ללא אמצעי תובלה , וגם את כליו

מתסיס את הבכורים ומציג את דתן ואליאב ואון בן פלת , שהוא בכורו של יצהר, קורח ...

אנשי "וכן את ומאתים וחמישים , כזכאים לכהונה מכוח מעמדו של ראובן כבכור השבטים

כזכאים לכהונה המגיעה לבכורי ) אשר יש המפרשים שהיו מבכורי ישראל" (שם

וכל העדה כֻּלם " -קורח טוען לקדושה הטבועה אימננטית בבכור מתוך טבעו  [4] .ישראל

האמור בפרשה ( מ:טו' במד" (והייתם קֹדשים לאֹלהיכם"לעומת  [5] ",'קֹדשים ובתוכם ה

מצוות ציצית מורה על הדרך . השקולה כנגד כל המצוות כולן, הקודמת במצוות ציצית

מלגלג בדמגוגיה על הצורך  קורח. ידי קיום מצוותיו-על' שהיא עבודת ה, להשגת קדושה

 ....וכדברי המדרש במקום, במצוות

Source 16: Birthright in Bereishit Rav Zechariah Tubi 

Several times throughout Bereishit the "birthright" theme repeats itself. We find 

that the eldest son is always losing his birthright in favor of his younger brother. 

1.      The younger Hevel received Hashem's favor, while Cain, the firstborn, was 

rejected, as it says: "To his offering He did not turn." (Bereishit 4:5) 

2.      Shem was chosen from among Noach's sons, though he was the youngest. 

3.      Yishmael, Avraham's eldest, loses his birthright in favor of Yitzchak. 

4.      Esav, Yitzchak's eldest, sells his birthright to Yaakov. 

5.      Menashe is Yosef's firsborn, yet Yaakov passes the birthright on to Efraim. 
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Source 17: R. Shelomo Zalman Aurbach- Halichot Shelomo- Mo’adim 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Source 18: Kollel Eretz Hemda: Siyum Participation Via Skype 

I will be in a small Jewish community in which there will not be a siyum on Erev Pesach. Is it permitted 

for me (a bechor) to eat based on a siyum in which I “participate” via Skype? 

In the context of the halacha not to fast throughout Nisan, Massechet Sofrim (21:1) says 

that an exception is that bechorot fast on Erev Pesach. The Tur (Orach Chayim 470) and 

Shulchan Aruch (OC 470:1) cite this practice as normative, and the Tur explains that it is a 

remembrance of the miracle that the Jewish firstborns were saved in Egypt. 

The idea that seudot mitzva cancel the fast is debated among the Acharonim. The Magen 

Avraham (ad loc.) does not even allow firstborn to eat at a brit mila; the Mishna Berura (ad 

loc. 10) reports that the minhag in his time was to allow eating at seudot mitzva, including 

a siyum. The idea that a siyum can play this role is found in the Rama (OC 551:10), who says 

that one can eat meat and drink wine at a siyum during the Nine Days. 

In these contexts, there is room to distinguish between principals to a seudat mitzva, for 

whom the day is like a yom tov, and other participants. For example, a sandek can eat on the 

day of his parent’s yahrtzeit, but a simple participant in the brit may not (Mishna Berura 

568:46). Similarly regarding ta’anit bechorot, those who do not allow firstborns to eat at 

another’s seudat mitzva are lenient regarding a mohel, sandek, and the father of the 

circumcised baby (Mishna Berura 470:10). Nevertheless, the minhag is to allow all participants 

to eat at a siyum. 

The simple explanation is that their participation makes the celebration more special, thus 

heightening the ba’al hasimcha’s event. Therefore, participation in the ba’al hasimcha’s meal is 

the crucial thing. Indeed, some allow even one who missed the siyum to take part in 

the seudat mitzva(see Teshuvot V’hanhagot II:210). The following distinction would follow the 

same logical lines. The Minchat Yitzchak (VIII:45) says that when the Chavot Yair (70) 

allowed having a seudat mitzva the day after a night siyum, he was discussing only a seuda in 

which the one who made the siyumparticipates (see also Magen Avraham 568:10). 

There is a gemara which is understood by some (see Az Nidberu XII:58) as turning the 

participants in the siyum into ba’alei simcha. The gemara in Shabbat (118b-119a) tells of 

those who were especially emotionally involved in the Torah successes of others, including one 
who would make a party for the rabbis when a young scholar finished a massechet. This 

implies that he was not just helping the learner celebrate, but that he felt the joy to initiate 

the party. The Minchat Yitzchak (IX:45) says that according to the latter approach (which he 

discourages relying upon but considers legitimate), it is not required for the participant to eat 

along with the main party. 



It does not seem logical to consider one who “takes part” in a seudat mitzva via Skype as 

being a halachic participant, certainly not in regards to embellishing the simcha of the one who 

made thesiyum. According to the approach that the observer has a right to celebrate his 

happiness, it is uncertain but at least plausible to say that witnessing the event via Skype is 

sufficiently significant. 

Those who take a surprisingly lenient approach about siyum standards for ta’anit 

bechorot(including Az Nidberu and Teshuvot V’hanhagot ibid.; Yabia Omer, I, OC 26 is quite 

stringent) rely heavily on the following two factors. 1) The whole fast is a minhag. 2) For 

many people in our time, fasting would have a significant negative impact on the Seder. While 

not cancelling the minhag, some seem to lower the bar of who is included in the siyum to 

enable most anyone to eat. If one feels a need to rely on this approach, Skype participation 

can also be contemplated. If so, it is better to watch and celebrate as a group and/or to 

witness a siyum that brings true simcha (e.g., based on connection to the person or level of 

accomplishment). 

 


