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“We’ll be back in three days”
Honest and Diplomacy on the Eve of the Exodus
Source 1: Shemot 3:17-18
I declare that I will bring you out of the
wretchedness of Egypt, to the land of the
Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites
and Yebusites - to a land flowing with milk and
honey.' '
And you and the elders of Israel will come to the
king of Egypt and you shall say to him: The Lord
God of the Hebrews appeared to us; now let us go
on a journey of three days in the desert that we
may offer sacrifices to the Lord our God.

יז ָואֹמַ ר ַא ֲעלֶה ֶא ְתכֶם מֵ ֳע ִי ִמצְ ַריִם ֶאל ֶא ֶרץ
הַ כְּ ַ ֲע ִי וְ הַ ִח ִתּי וְ הָ אֱ מ ִֹרי וְ הַ פְּ ִרזִּ י וְ הַ ִחוִּ י
.וּדבָ שׁ
ְ ְבוּסי ֶאל ֶא ֶרץ ָזבַ ת ָחלָב
ִ וְ הַ י
את ַא ָתּה֩ וְ זִ ְק ֨ ֵ י י ְִשׂ ָר ֜ ֵאל ֶאל־
ָ ֡ ָיח וְ ָ ֽשׁ ְמ ֖עוּ ְלק ֶ ֹ֑ל וּב
ֶ ֣מ ֶל ִמצְ ַ ֗ריִם וַ ֽאֲ מַ ְר ֶ ֤תּם ֵאלָי ֙ו יְה ֞ ָוה אֱ ֵ ֤הי
ם ְִק ָר֣ה עָ ֵ֔לי וּ וְ עַ ֗ ָתּה ֵ ֽ ְלכָה־ ֞ ָנּא ֶדּ ֶ֣ר
֙ ָ ֽהעִ בְ ִריִּי
יהו֥ה אֱ ֵ ֽהי וּ׃
ָ ם בַּ ִמּ ְד ֔ ָבּר וְ ִזְ ְבּ ָ ֖חה ַ ֽל
֙ ְשׁ ֤ שֶׁ ת י ִָמי

Source 2: Shemot 5:3
Let us go on a journey of three days in אמ ֔רוּ אֱ ֵ ֥הי ָ ֽהעִ בְ ִ ֖רים ְִק ָר֣א עָ ֵל֑י וּ ֵ ֣ ְלכָה
ְ ֹ ג ַו ֣יּ
the desert that we may offer sacrifice יהו֣ה
ָ ֡ ָנּא דֶּ ֶר ֩ ְשׁ ֨ שֶׁ ת י ִָ֜מים בַּ ִמּ ְד ֗ ָבּר וְ ִ זְ בְּ חָ ֙ה ַ ֽל
to the Lord our God.
אֱ ֔ ֵהי וּ ֶ֨פּן־יִפְ גּ ֔ ֵָע וּ בַּ ֶ ֖דּבֶ ר ֥אוֹ בֶ ָ ֽח ֶרב׃
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Source 3: Shemot 11:1-3
God said to Moses, 'There is one more plague that
I will send against Pharaoh and Egypt. After that,
he will let you leave this place. When he lets you
leave, he will actually drive you out of here. Now
speak to the people discreetly, and let each man
request from his friend gold and silver articles. Let
every woman make [the same] request of her
friends. 'God gave the people status among the
Egyptians. Moses was also very highly respected
in Egypt, both by Pharaoh's officials and by the
people.

ְהוה ֶאל־מ ֗ ֶֹשׁה ע֣ וֹד ֶ ֤ גַע ֶא ָח ֙ד
ָ ֜ א ו ַ֨יּ ֹאמֶ ר י
ל־מצְ ַ ֔ריִם ַ ֽאחֲ ֵרי־ ֵ֕כן
ִ ַָא ִ ֤ביא עַ ל־פּ ְַר ֹע ֙ה וְ ע
יְשַׁ ַלּ֥ח ֶא ְת ֶ ֖כם ִמזֶּ ֑ה כְּ ֨ ַשׁלּ ְ֔חוֹ כָּלָ֕ ה גּ ֵָר֛שׁ ְיג ֵָר֥שׁ
ֶא ְת ֶ ֖כם ִמזֶּ ֽה׃ ב דַּ בֶּ ר־ ָ ֖א בְּ ָאזְ ֵ ֣י ָה ָע֑ם
וְ ִי ְשׁאֲ ֞לוּ ִ ֣אישׁ ׀ מֵ ֵ ֣את ֵר ֗ ֵעהוּ וְ ִאשָּׁ ה֙ ֵמ ֵ ֣את
ְהו֛ה
ָ ִתּן י
֧ ֵ ֵי־כסֶ ף וּכְ ֵל֥י ז ָ ָֽהב׃ ג ַויּ
֖ ֶ עוּתהּ כְּ ל
ָ ֔ ְר
ת־חן ָה ָע֖ם בְּ עֵ י ֵ ֣י ִמצְ ָ ֑ריִם גַּ ֣ם ׀ ָה ִ ֣אישׁ
֥ ֵ ֶא
א ֙ד בְּ ֶ ֣א ֶרץ ִמ ְצ ַ ֔ריִם בְּ עֵ י ֵ ֥י
ֹ מ ֗ ֶֹשׁה גּ ָ֤דוֹל ְמ
עַ בְ ֵ ֽדי־ ַפ ְר ֹ֖עה וּבְ עֵ י ֵ ֥י הָ ָעֽם׃

Source 4: Shemot 12:35-36
The Israelites [also] did as Moses had said.
They requested silver and gold articles and
clothing from the Egyptians. God made the
Egyptians respect the people, and they
granted their request. [The Israelites] thus
drained Egypt of its wealth.

יִּשׁאֲ ל ֙וּ
ְ ֽ ַמ ֶ ֑שׁה ו
ֹ לה וּבְ ֵ ֽי־י ְִשׂ ָר ֵ ֥אל עָ ֖שׂוּ כִּ ְד ַב֣ר
זָהב
֖ ָ ֵי־כ֛סֶ ף וּכְ ֵל֥י
ֶ ִמ ִמּצְ ַ ֔ריִם כְּ ל
ת־חן הָ ָע֛ם בְּ עֵ י ֵ ֥י
֥ ֵ ֽיהוה ֨ ַָתן ֶא
ָ ֞ ַוּשׂמָ ֽ ת׃ לו ו
ְ
ת־מצְ ָ ֽריִם׃
ִ ִמצְ ַ ֖ריִם ַויּ ְַשׁ ִאל֑ וּם וַ ֽ ְי ַצְּ ל֖ וּ ֶא

Source 5a): Shemot 3:21-22
'I will give the people status among the Egyptians,
and when you all finally leave, you will not go
empty-handed. Every woman shall borrow articles
of silver and gold, as well as clothing, from her
neighbor or from the woman living with her. You
shall load this on your sons and daughters, and you
will thus drain Egypt [of its wealth].'

ת־חן ָ ֽהעָ ם־הַ זֶּ ֖ה בְּ עֵ י ֵ ֣י
֥ ֵ כא וְ ָ ַֽת ִ ֛תּי ֶא
ִמצְ ָ ֑ריִם וְ הָ ָי ֙ה ִ ֣כּי ֵ ֽתל ֵ֔כוּן ֥ל ֹא ֵ ֽת ְלכ֖ וּ
ִמ ְשּׁ ֶכ ְָתּ ֙הּ
ִא ָ ֤שּׁה
יקם׃ כב וְ ָ ֽשׁאֲ ָ֨לה
ֽ ָ ֵר
וּשׂמָ ֑ ת
ְ ֵי־כ֛סֶ ף וּכְ ֵל֥י ז ָ ָ֖הב
ֶ יתהּ כְּ ל
ָ ֔ ֵוּמגּ ַָר֣ת בּ
ִ
ם וְ עַ ל־בְּ ֣ ֹ ֵתי ֶ֔כם וְ ִ צַּ ל ֶ ְ֖תּם
֙ ֶוְ ַשׂ ְמ ֗ ֶתּם עַ ל־בְּ ֵיכ
ת־מצְ ָ ֽריִם׃
ִ ֶא
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b) Rabbeinu Bachaye
)כב( ושאלה אשה משכ תה .חס ושלום שיתיר הקדוש ברוך הוא לג וב דעת הבריות
שישאלו מהם כלי כסף וכלי זהב ולא ישיבו להם ,אבל לשון ושאלה הוא שתתן לה
במת ה .זה הפירוש של המילה הזאת .מת ה.
c) R. Shimshon Raphael Hirsch
כב( ושאלה .למלת "שאל" לא האיר מזלה המילה 'לשאול' אין לה מזל .מאות פעמים,
לפחות ,היא מופיעה במקרא המילה לשאול ,שאל ישאלו ,ומוב ה תמיד :לתבוע,
לבקש תמיד כשאתה אומר לשאול זה לתבוע ,לבקש ,להגיד א י רוצה ;לעולם לא :לקחת
בהשאלה אז איך א ח ו אומרים שהשאלה זה לקחת למישהו ולהחזיר לו ?.רק פעם
יחידה בכל הת "ך זכרת היא בהוראה זו" :וכי – ישאל איש מעם רעהו" )להלן כב ,יג(.
ומאחר ושם מבטאת המלה יחס משפטי מסויים לומדים את זה בכל הבאבות ,בגמרא
וכו  ',הפכה משמעות זו לשגורה ביותר .וכך ,בגלל מקרה יחידי זה ,החלו לראות ב"שאל"
ביטוי ,שמוב ו בראש וראשו ה ,ובעיקרו" ,לקחת בהשאלה ,על מ ת להחזיר" .אולם בזה
התעלמו כליל משימוש – לשון קבוע ביותר א ח ו כביכול שבויים באיזה קו ספציה
וא ח ו רגילים לחשוב שלשאול זה לקחת ולהחזיר כמו שלמד ו בגמרא ,אבל בת "ך רוב
הפעמים הרוב המוחץ של הפעמים שכתוב לשאול הכוו ה היא לקחת בלי להחזיר .וממילא
שכתוב ושאלה משכ תה הכוו ה לקחה בלי להחזיר ,והמצרים ת ו ל ו את זה מרצו ם
החופשי!

Source 6: Shemot 14:2-4
מר׃ ב דַּ בֵּ ר֮ ֶאל־בְּ ֵ ֣י
ֹשׁה לֵּא ֽ ֹ
א ַויְדַ ֵבּ֥ר יְהוָ ֖ה ֶאל־מ ֶ ֥
וּב֣ין
י ְִשׂ ָר ֵאל ֒ וְ יָשֻׁ֗ בוּ וְ יַ ֽחֲ ֙וּ ִלפְ ֵ ֙י ִ ֣פּי ַ ֽה ִחי ֹ֔רת ֵבּ֥ין ִמגְ ֖ ֹדּל ֵ
הַ יָּ ֑ם לִפְ ֵ ֙י ַבּ֣עַ ל צְ ֹ֔פן ִ כְ ֥חוֹ ַ ֽתחֲ ֖ וּ עַ ל־הַ יָּ ֽם׃ ג וְ ָא ַ ֤מר
ֵיהם
פּ ְַר ֹע ֙ה ִלבְ ֵ ֣י י ְִשׂ ָר ֔ ֵאל ְ ב ִ ֻ֥כים ֵ ֖הם בָּ ָ ֑א ֶרץ סָ גַ ֥ר ֲעל ֶ ֖
ם
הַ ִמּ ְד ָ ֽבּר׃ ד וְ ִחזּ ְַק ִ ֣תּי ֶאת־לֵב־פּ ְַרעֹה֮ וְ ָר ַד֣ף ַ ֽאחֲ ֵריהֶ ֒
וְ ִא ָ ֽכּבְ ָד֤ה בְּ ַפ ְר ֹע ֙ה וּבְ כָל־חֵ ֔ילוֹ וְ יָ ֽ ְדע֥ וּ ִמצְ ַ ֖ריִם ִ ֽכּי־אֲ ִ ֣י
ֲשׂוּ־כן׃
יְהוָ ֑ה וַיַּ ֽע ֵ ֽ

And God spoke to Moshe , saying: Speak to
Bnei Yisrael and let them return and encamp
before Pi Ha-chirot... And Pharaoh will say of
Bnei Yisrael, "They are lost in the land; the
desert has closed upon them." And I will
harden the heart of Pharaoh, that he will
pursue them.

Source 7: Abarbanel Shemot Ch. 3
השאלה הט"ז באמרו ועתה לכה א דרך שלשת ימים איך צוה יתברך למרע"ה
שיאמר בשמו דבר כזב ושקר ויותר טוב היה שיאמר בביאור שלח את העם מתחת
סבלות מצרים
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How did Hashem command Moshe in His name to speak falsely? It would have
been better to say clearly, “Send the nation out from underneath the burden of
the Egyptians?”

ואמ ם למה צוה הב"ה שיאמרו לפרעה דרך שלשת ימים כון אצלי לפרש שעשה
הקב"ה כן כדי להראות לב י אדם חוזק לב פרעה וקושי ערפו לראות עד כמה הוא
 יען וביען לא,קשה !ושעליו יצדקו משפטיו ודי יו ומדותיו של ה 'על פרעה ועל מצרים
 ומסתמא יובן מדבריהם שאחר,בקשו ממ י ללכת כי אם דרך ג' ימים לזבוח לאלוהיהם
 ולא שמע אל תפלתם ואל תח תם וכל שכן אם יאמרו לו לשלחם כלם שבלי.כך ישובו
ספק לא יאבה להם ולא ישמע להם כלומר אם א י מבקש ממ ו שלושה ימים ולזה הוא
.. ברור שהוא לא יסכים לשלח את העם בכלל,לא יסכים
It seems to me correct to explain that Hashem did this in order to show people the
hardness of Pharoah’s heart and his stubbornness…and that the harsh judgements of
Pharoah would be understandable, because all they did was ask him to go away for three
days in order to sacrifice to their God, and presumably he would understand from their
words that they would be returning thereafter. And he didn’t listen to their prayers and
pleas…if we ask of him to send you away for three days and he doesn’t agree to that,
obviously he wouldn’t agree to send them away for good…

According to both Abarbanel and R. Yitzchak Arama (Akeidat Yitzchak) if
Pharoah would have acceded to this request, the Jews would indeed have
returned to Egypt after several days, and Moshe would then continue to
negotiate slowly for their freedom.
Source 8: Umberto Cassuto, also known as Moshe David Cassuto (16 September
1883 – 19 December 1951), was an Italian rabbi and biblical scholar.

 דרישה ראשו ה זו אי ה עדיין דרישת רשיון ליציאה:לכה א דרך שלשת ימים
: אלא רק ליציאת הא שים שישתתפו בהקרבת הקרב ות,כללית של כל עם ישראל
 כמו שחשבו מפרשים, לפיכך אין לראות כאן.ה שים והטף והרכוש ישארו במצרים
 יש כאן דרישה צ ועה. כו ה להשיג אפשרות של יציאה שלא על מ ת לחזור,אחדים
 כדי, שבה יפתחו משה והזק ים את המשא והמתן הדיפלומתי עם פרעה,ומצומצמת
 כדי שאפשר יהיה לבריות ללמוד...להביא לידי גלוי את הרגשות והרעיו ות שבלבו
. מן הצורך יהיה שייראו רגשותיו ורעיו ותיו של המלך לעי י כל,לקח מן המאורעות
וסרובו יוכיח בברור שהוא עומד בעקש ותו ושמ וי וגמור אתו להשאיר בהתמדה
את העול הכבד של השעבוד על צוארם של ב י ישראל בלי הרף – בזה יוצדק די ו
.של האלוקים
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Source 9: Rav Elchanan Samet:
Nechama Leibowitz also quotes the author of Ha-ketav Veha-kabbala, who follows the
approach of the commentators quoted above, and adds an interesting point. Since
Pharaoh had failed the test, there was no further point in presenting him again
with the request for a short journey. God commanded that at first Moshe should
request something small, such as to go on a three-day journey, in order to
discern Pharaoh's stubbornness. Once he refused even this small request,
Moshe asked several times for complete and eternal freedom.
Where does Moshe request "complete and eternal freedom?" Ha-ketav Veha-kabbala
(4:23) ingeniously attempts to prove that the words, "Send My people and they will
serve Me" can be interpreted as, "Free them permanently so that they may be servants
unto Me." He distinguishes between the "kal" and the "pi'el" forms of the verb sh-l-ch,
indicating that the latter means to send out permanently.
Unfortunately, however, this explanation does not stand up to a careful examination
of the text. The distinction between the "kal" and "pi'el" forms of this verb has nothing
to do with whether the sending is done with the intention of return or if it refers to
complete and permanent freedom. The distinction between them lies in the strength
of the action of the one who is sent: in the "pi'el" form it refers to a strong movement
of sending (either as a result of banishing him or as a result of removing a barrier
which had previously prevented him from breaking loose). Following such a
"freeing," nothing prevents the one who was freed from returning to the one who
freed him. (See, for example, Bereishit 28:6, Shemot 22:4, Shemuel I 2:20.) In fact, the
opposite is true: a person can "send" in the "kal" form without the one who is sent
returning to him (e.g. Bereishit 45:5, Shemot 9:14).
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Source 10: Ketav V’Hakabala

Rav Samet:
The above explanations demonstrate the danger of getting carried away with
apologetics. The story is presented to us over a course of four parshiot
(Shemot – Beshalach), and nowhere throughout this narrative do we read
even once of any request for "outright freedom." From Moshe's first
appearance before Pharaoh (chapter 5) until after the slaying of the firstborn
(chapter 12), the request under discussion remains only a journey to the
desert to serve God, and thereafter a return.

Source 11: Shemot Ch. 8
8:21 Pharaoh summoned Moses and Aaron. 'Go!' he said.
'[You have permission to] sacrifice to your God here in
[our] land.
8:22 'That would hardly be suitable,' replied Moses.
'What we will sacrifice to God our Lord is sacred to the
Egyptians. Could we sacrifice the sacred animal of the
Egyptians before their very eyes and not have them stone
us?
8:23 What we must do is make a three day journey into

כא ַויּ ְִק ָר֣א פ ְַר ֹ֔עה ֶאל־מ ֶ ֹ֖שׁה וּֽ ל ְַאהֲ ֑ ֹרן
יכם
֖ ֶ ֵֵ ֽלא ה
זִ בְ ֥חוּ
לְכ֛ וּ
ו ַ֗יּ ֹאמֶ ר
בָּ ָ ֽא ֶרץ׃ כב ו ַ֣יּ ֹאמֶ ר מֹשֶׁ֗ ה ֤ל ֹא ָכוֹ ֙ן ַ ֽלע ֲ֣שׂוֹת
ֵ֔כּן כִּ֚ י ֽתּוֹע ֲַב֣ת ִמ ְצ ַ ֔ר ִים ִזְ ַ ֖בּח ַ ֽליהוָ ֣ה
ת־תּוֹע ֲַב֥ת ִמצְ ַ ֛ריִם
ֽ אֱ ֵ ֑הי וּ ֵ ֣הן ִזְ בַּ֞ ח ֶא
יִס ְק ֻ ֽל וּ׃ כג ֚דֶּ ֶר ְשׁ ֣ שֶׁ ת
ְ ֵיהם וְ ֥ל ֹא
֖ ֶ ל ְֵעֽי
י ִָ֔מים ֵ ֵ֖ל בַּ ִמּ ְד ָבּ֑ר וְ זָבַ֨ ְח ֙וּ ַ ֽליהוָ ֣ה
אמר ֵא ֵ ֽלי וּ׃ כד ו ַ֣יּ ֹאמֶ ר
֥ ַ ֹ אֱ ֔ ֵהי וּ ַ ֽכּאֲ ֶ ֖שׁר י
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the desert. There we will be able to sacrifice to God our
Lord, just as He told us.'
8:24 'I will let you leave,' said Pharaoh, 'as long as you do
not go too far away. You can sacrifice to God your Lord in
the desert. But pray for me!'
8:25 Moses answered, 'When I leave your presence, I will
pray to God. Tomorrow, the creatures will go away from
Pharaoh, his servants, and his people. But let Pharaoh
never again deceive us, refusing to let the people sacrifice
to God.'
8:26 Moses left Pharaoh's presence and prayed to God.

ם וּזְ בַ ְח ֞ ֶתּם
֙ ַפּ ְר ֹ֗עה ָ ֽא ֞ ִֹכי אֲ שַׁ ַלּ֤ח ֶא ְת ֶכ
ַ ֽליהוָ ֤ה אֱ ֽ הֵ יכֶם֙ בַּ ִמּ ְדבָּ֔ ר ַר֛ק הַ ְר ֵ ֥חק ֽל ֹא־
הַ עְ ִ ֖תּירוּ
ל ֶ ָ֑לכֶת
ַת ְר ִ ֖חיקוּ
יוֹצא
֤ ֵ ַ ֽבּע ִ ֲֽדי׃ כה ו ַ֣יּ ֹאמֶ ר מ ֗ ֶֹשׁה ִה ֨ ֵנּה ָ ֽא ֜ ִֹכי
ְהוה וְ ָ ֣סר ֶ ֽהעָ ֹ֗רב
ָ ֔ ֵ ֽמעִ מָּ ֙ וְ הַ עְ ַתּ ְר ִ ֣תּי ֶאל־י
וּמעַ ֖מּוֹ מָ ָ ֑חר ַ ֗רק ַאל־
ֽ ֵ ִמפּ ְַר ֹ֛עה ֵ ֽמעֲבָ ָד֥יו
י ֵ ֹ֤סף פּ ְַר ֹע ֙ה הָ ֔ ֵתל לְבִ ל ְִתּ ֙י ַשׁ ַלּ֣ח ֶאת־הָ עָ֔ ם
לִזְ ֹ֖בּחַ ַ ֽליהוָ ֽה׃ כו ַויּ ֵ ֵ֥צא מ ֶ ֹ֖שׁה מֵ ִ ֣עם פּ ְַר ֹ֑עה
ַויֶּעְ ַ ֖תּר ֶאל־יְהוָ ֽה׃

Source 12: Sefer Shemot Ch. 14

 כִּ י,ה ַויֻּגַּד לְמֶ לֶ ִמצְ ַר ִים
בָ ַרח הָ עָ ם; ַויֵּהָ פֵ ְלבַ ב
,הָ עָ ם- ֶאל,פַּ ְרעֹה ַועֲבָ דָ יו
- כִּ י,זּ ֹאת עָ ִשׂי וּ-ֹאמרוּ מַ ה
ְ וַיּ
. ִי ְשׂ ָר ֵאל מֵ עָ בְ דֵ וּ-ִשׁלַּ ְח וּ ֶאת

5 And it was told the king of Egypt that the
people were fled; and the heart of Pharaoh
and of his servants was turned towards the
people, and they said: 'What is this we have
done, that we have let Israel go from serving
us?

Source 13: R. Avraham Ibn Ezra 11:4
Know that this was a great thing, and Bnei Yisrael
were completely righteous in that they did not
reveal the secret (that they would not return).
Pharaoh believed Moshe's words, "a journey of
three days," to mean that they would go and then
return to Egypt. Heaven forfend that [we say that]
the prophet spoke a lie, for he never explicitly
said, "We shall return." God's wisdom is beyond
our understanding. It would appear to me,
though, that this [deception] was performed for
two reasons: firstly, in order that they would give
them vessels of gold and silver - for had they
known that they would not return, they would not
have given them. And secondly, in order that
Pharaoh and his army would drown. For had they

 זאת הפרשה- ')ד( ויאמר משה כה אמר ה
,דבקה עם לא אוסיף עוד ראות פ יך )שמות י
' ו כ סו בי יהם הפסוקים שכבר הודיע ה.(כט
 וכבר הודיעו,את משה כי גע אחד שאר
בתחלה ה ה א כי הורג את ב ך בכורך )שמות
 כאשר אעשה ה פלאות, גם אמר השם.( כג,ד
, ובהיות ישראל קרובים לצאת,במצרים
 ולולי ש תן השם להם.( כב,ושאלה )שמות ג
 ודע כי דבר.החן לא היו ות ים להם כלום
 שלא, וצדיקים גמורים היו ישראל.גדול היה
 והוא שפרעה חשב על דברי משה,גלו הסוד
.דרך שלשת ימים שילכו וישובו אל מצרים
 כי לא אמר לעולם,וחלילה שה ביא דבר כזב
 ואשר. וחכמת השם שגבה מדעת ו.שוב
:ראה לי שהיה זה הדבר בעבור ש י דברים
 ואלו ידעו. שית ו להם כלי כסף וזהב:האחד
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שלא ישובו ,לא היו ות ים .והדבר הש י:
שיטבע פרעה וחילו .כי אלו היו הולכים
ברשותו ,ואין בלבו שישובו ,לא רדף אחריהם.
והעד :ויגד למלך מצרים כי ברח העם )שמות
יד ,ה(:.

left with his permission, and had he not believed
that they would return, he would not have
pursued after them. And the proof [of this
explanation] is (14:5), "And it was told to the king
"of Egypt that the nation had escaped.

Source 14: Drashot HaRan – Rabbeinu Nissim
וצוה למשה שיאמר אל זק י ישראל כמו שאמר לך ואספת את זק י
ישראל ואמרת אליהם פקוד פקדתי אתכם וגו' ואומר אעלה אתכם מע י
מצרים אל ארץ זבת חלב ודבש וגו' ,מאי טעמא לג וב דעתו של פרעה
כלל שיאמרו לו אלהי עברים קרא עלי ו לכה א דרך שלשת ימים.
וה ה זה דרך העבדים שאין ידם תקיפה שרוצים לברוח ומת כלים על
אדו יהם לברוח ,ולמה משה ואהרן שהיו שלוחי ה' לא יאמרו אל פרעה
ביד רמה שהגיע קצם של ישראל ליגאל ושלא ישתעבד בהם עוד ,היד
ה' תקצר מהכ יע לבו של פרעה להודות הדבר גם כי יאמרו אליו
בפירוש ,הלא אם לא יספיקו בזה עשר מכות יוסיף עוד עליהם כה ה.
וזה באמת ע ין שראוי שיספקו ממ ו ישראל בשליחותו של משה,
אע"פ שהאמי ו בו במשה בתחלה על פי האותות כמו שאמר ויאמן
העם ,שהיה להם לספק אם הוא שליח ה' יתב' כמו שאמר ו למה ירא
שהוא.
כמו
הדבר
לפרעה
מהגיד
וזה באמת ע ין סתום צריך להתבאר ,ואפילו אם דחוק בזה ו אמר
שעשה כן כדי להראות קושי ערפו של פרעה שגם דבר הקל ימאן לשמוע
בדבר הש"י ,עדין שאר ל ו מקום ספק גדול באמרו דבר א באז י עם
וישאלו .וזה באמת יראה ע ין זר או תימה מאד ,שאע"פ שא שי מצרים
היו חיייבים להם שכר ש שתעבדו בהם כמ"ש בס הדרין )דף צא( לא
היו ראוים לבא עליהם בעקבה ובדרכים של א שי רמיה ,שאפילו לא
היתה ידם תקיפה עליהם לא היה ראוי לעשות כן .וכ"ש אחר שיד ה'
יתברך תקיפה וחזקה עליהם ,למה הוצרכו לעשות כן ,כי אם לומר ת ו
ל ו שכר ו ש שתעבדתם ב ו כך וכך ממון ,והרי אמרו חכמי ו ז"ל אל
תכ ס לחצר חברך ליטול את שלך שלא ברשות שלא תראה עליו כג ב
אלא שבור את ש יו ואמור לו שלי א י וטל .וכל אלו הדברים מתמיהין
בעצמם וראוי שיפול ספק מצדן לישראל ב בואתו של משה:
אבל היתר אלו הקשרים הוא דבר אחד ,שמדרכי ה' ית' הוא להביא
עצוי מרחוק להפיל שו אתו בדי ו ולקחת קמתו מהם ,כמו שאמר
ה ביא )ישעיה כה( ה' אלהי אתה ארוממך אודה שמך כי עשית פלא עצות
מרחוק אמו ה אומן כי שמת מעיר לכל וגו' .וה' יתברך כוון ורצה לדון
כל המצריים בדבר אשר זדו על ישראל כמאמר יתרו עתה ידעתי כי גדול
ה' וגו' ,ורצה להביאם בע ין שהם בבחירתם יכ סו במים וימותו שמה,
ואלו הודיע משה לפרעה הע ין בתחלה שהגיע קצם להגאל אין ספק
שהיה מסכים בכך מתוקף המצוה ואל היה רודף אחריהם עוד ,כי למה
ירדפם אחרי שבעודם ברושתו פטרם ושלחם מאלו ,לא רצה הש"י
שיאמר משה לפרעה הע ין כאשר הוא ,אבל שיאמר שהם הולכים דרך

The way God acts is to bring
"counsel from afar" to make His
enemies fall into our hands and to
avenge Himself of them ... He
wished to punish all the Egyptians
by the means they had used to
commit evil against Israel (i.e.
since they drowned the Israelite
boys in the water, they too were
drowned in the water) ... and He
wished to bring about a situation
where they themselves, OF THEIR
OWN CHOICE, would enter the
water and die there. Had Moshe
informed Pharaoh from the
beginning that their time had
come to be redeemed, he would
certainly have agreed [to their
demand] because of the plagues,
and would not have pursued them
thereafter, for why would he
pursue them after having
willingly let them go when they
?were still under his rule
Therefore God did not want
Moshe to tell Pharaoh exactly
what was happening, but rather
to say that they were going to
offer sacrifices on a three-day
journey, such that when they
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שלשת ימים לזבוח שכאשר יגידו לו אחר כך כי ברח העם יחשוב פרעה
מה שחשב ,וכן היה ראוי אליו לחשוב שכל מה שעשה משה רבי ו עליו
השלום לא בא מאת הש"י אבל עשה בחכמה וברמיה .כי לולא כן למה
יג וב לבבו לאמר שאי ם הולכים רק לזבוח ,ולזאת הסבה עצמה צוה
וישאלו איש מאת רעהו .שעם היות שממו ם היה מותר להם ויכולין
לקחתו ,צוה שיבאו בעקבה ,שאע"פ שיהיה זה לישראל דבר זר ,ולזה
אמרו דבר א באז י העם ואין א אלא לשון בקשה ,והוא כאמרו ידעתי
שהם א שי חיל שלא יחפצו במרמות ותוך ,עם כל זה תחלה פ יהם בשמי
שיעשו ככה ולא ישאלו למה ,וכאשר הוגד למלך מצרים ולעמו שישראל
בורחים אין ספק שחשדום בא שי דמים ומרמה .שאל"כ למה ית כלו
אליהם בדברים האלה ,וכל זה הגיעם בלי ספק לרדפם .שאלו אמר משה
תחלה שישלחם ולא ירדפם עוד ושית ו להם שכרם ג"כ ,אין ספק שאחרי
היות כן לא היו זזים ממקומם .וכו ת כל אלו הדברים היתה עלמת
מישראל ואולי גם ממשה ,ולסבת כל זה היה ראוי שיספקו ישראל
בשליחותו של משה אע"פ שהאמי ו בו בתחלה .והוא שרמז ואמר וירא
ישראל את היד הגדולה וגו' .כלו' אז הכירו שכל מה שהיו מופלאים
ממ ו תחלה ומסתפקים בו לא היה רק לסבב שמצריים עצמם יכ סו
בים ,ולזאת הסבה בעצמה הוא שכתוב בקריעת ים סוף ויולך ה' את
הים ברוח קדים עזה כל הלילה וגו' ,ואין ספק כי הרוח הזה לא היה
מספיק לקרוע את הים .אבל רצה השי"ת להטעות פרעה שיחשוב
שהפעל ההוא היה טבעי לא ס ,שאלולי היה חושב כן לא היה רודף
אחריהם ,ואין להפליא איך היה מדרכי ה' ית' להטעותו בזה ,שהוא
הטעהו ביותר מזה כשצוה שיח ו ישראל לפ י פי החירות כדי שיאמרו
יראתם תבעה עלבו ם כמו שאמרו רז"ל .וה ה הותרו בזה ספקות רבות
שיספקו:
משכיל
לכל
שראוי
והעולה מכל מה שכתב ו הוא שמתחלה האמי ו ישראל במשה על פי
האותות .ואם כן כבר ידע ו הדרך אשר ראוי שיאמן בו ה ביא .ולזה
הספיק אליו באמרו ביא מקרבך מאחיך כמו י כלו' ש תאמת בואתו
כאשר תאמתה בואתי .ושמה שכתב בקריעת ים סוף ויאמי ו בה'
ובמשה עבדו הוא מה שהותרו מהם הספקות ו בררו להם המבוכות
ש פלו באמצע ,כי דרכי ה' שגבים מאד אשר אם יאמר החכם לדעת לא
יוכל למצוא .וה ה א ו רואים בגאולה זו של מצרים שבאותה עת בעצמו
שהיתה הגאולה ובה היו רואים עצמם גאלים ,עם כל זה היו רואים
פעלים ומעשים שהם סבת גאולתם ואעפ"כ היו לאים לעמוד על סבתם
עד שגלה ה' יתב' ע י ם ,כ"ש א ח ו שראוי ש היה סכלים יותר בגאולה
העתידה .מפ י זה כתב הרמב"ם ז"ל שלא ידעו הדברים ההם איך יהיו
עד שיהיו:

would tell Pharaoh thereafter
"that the nation had escaped," he
would think ... that everything
Moshe had done had not come
from God but rather had been
done deceitfully and fraudulently.
For had it not been thus, why
would Moshe have fooled him by
saying that they were going only
to offer sacrifices? For this very
reason He commanded, "Let each
man ask his neighbor [for vessels
of silver and gold];" even though
the money rightfully belonged to
the Jews and they could have
taken it openly, God nevertheless
told them to dissemble ... so that
when it was told to the king of
Egypt and his nation that Bnei
Yisrael were escaping, there is no
doubt that they regarded them as
bandits and swindlers... and this,
without doubt, brought them to
pursue them... The intention
behind all of this was hidden from
Israel, and perhaps even from
Moshe(!).
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Source 15: Chumash Rav Peninim
"And now let us go on a journey of three days..."
Abarbanel found a difficulty... and the author of D.R.
(?) wrote that he read in a certain book that this
presents no difficulty at all: for IN A WAR IT IS
PERMISSIBLE TO ENGAGE IN EVERY TYPE OF
DECEIT AND WILINESS AGAINST THE ENEMY,
even to lie to him explicitly with words. We found
this in the case of Yehoshua in his war against Ai,
where God commanded him (Yehoshua 8:3), "Make
you an ambush for the city behind it" – in order to
mislead the enemy. There is not the slightest
prohibition involved, for this falls under the
category of "If someone comes to kill you, get up and
kill him first." Anything is justified in order to kill
him. Here, likewise, there was great benefit to be
gained from misleading Pharaoh such that he would
believe that they only wanted to go on a journey of
three days, in order that consequently he would
pursue them to the sea and be drowned in it, just as
they drowned Bnei Yisrael in the water. Therefore
it was completely permissible to deceive him... This
also answers the question of what He said at the
burning bush, "Each woman will ask of her neighbor
[vessels of silver and gold]" – why is this written
here, for this happened at the end of the plagues?
The purpose was to explain to Israel that for this
reason they should speak falsely, that they should
ask only to go for three days, for thereby they would
be able to ask the Egyptians for vessels of silver and
gold, because they told them that they were going
only for three days. The lending of the vessels was
also the cause of their drowning in the sea, for they
desired the silver and gold that Israel had taken
from them, and therefore they pursued them into
the sea and drowned. ALL OF THIS WAS
PERMISSIBLE FOR ISRAEL TO DO TO THESE
WICKED PEOPLE WHO HAD EMBITTERED THEIR
LIVES WITH FORCED HARD LABOR FOR NO
REASON, AND HAD DROWNED THEIR CHILDREN
IN THE RIVER.

 כי במלחמה מותר לעשות כל:והדבר לא קשה כלל
 אף לרמותו בדברים,הערמות ותחבולות גד האויב
, כמו שמצי ו ביהושע בהילחמו עם העי,כוזבים
 ג( "שים לך ארב לעיר,'ציווהו הקב"ה )יהושע ח
,מאחריה" – להטעות האויב וא י לא יגלה לו כלום
. תחשבו עם.כי זה חלק מהמלחמה של עם של מדי ה
 וכל זה כדי להפוך. תחשבו ב י חורין.תחשבו בגדול
ל ו את ה פש מא שים עם פש שפלה לא שים עם
ואין בזה שום ד וד. פש של לוחמים חופשיים
 כי זה בכלל "כל הבא להרגך השכם,איסור כלל
 ומותר לעשות כל הצטדקות להרגו כי זה."להרגו
מדי ה! מדי ה צריכה להיות חזקה עשירה ורק בדרך
כזאת אם היא תהיה מוסרית ובעלת מידות היא
 שאל ו בהתחלה מדוע..תשפיע על העולם כולו
הקב"ה ביקש מהם והתח ן "דבר א"? כל המצוות
 אומר הרב אם הקב"ה,כול זה אידיאלים מוסריים
 הם היו,היה מצווה אותם לקחת כלי כסף וכלי זהב
 אומר, ה' ציווה,חושבים שלהיות עשיר זה אידיאל
 אבל, כי זה ישמש אות ו לאידיאל,'להם ה' 'דבר א
 אמצעי למטרה, כסף זה אמצעי,זה רק אמצעי
וכן היה כאן.. להיות עבד ה' ששייך לאומה גדולה
 שיסבור שרוצים,תועלת גדול להטעות את פרעה
 כדי שעל ידי כך ירדוף אחר,ללכת רק שלושת ימים
 כאשר טיבעו את,כך אחריהם על הים ויטבעו בים
… ולכן היה היתר גמור להטעותו.ב י ישראל בים
[ במעמד הס ה-] ובזה מיושב גם כן מה שאמר כאן
,"ושאלה אשה משכ תה…" למה כתב זה כאן
שזה היה סוף המכות? והכוו ה בזה להסביר את
 שלא יבקשו רק לילך,ישראל שלכן ידברו כזב
 מפ י שעל ידי כך יוכלו לשאול מהם,שלושה ימים
 מחמת שיאמרו שאי ם רוצים,כלי כסף וכלי זהב
 והשאילה הייתה גם כן.לילך רק דרך שלושה ימים
 מחמת שיחוסו על,הצורך והתועלת לטביעתם בים
 על כן ירדפו,הכסף והזהב שלקחו מהם ישראל
 וכל זה היה מותר.אחריהם עד תוך הים ויטבעו
לישראל לעשות לאלה הרשעים אשר מיררו את
 והטביעו את ב יהם,חייהם בעבודה קשה על חי ם
.ביאור

