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Shemot 5722 “Send Forth My People” http://www.nechama.org.il/cgi-bin/pagePrintMode.pl?Id=298  

 שמות פרק ה
ן ַויֹא     √ ה ְוַאֲהֹרֹ֔ ֶׁ֣ אּו ֹמש  ר ב ָּ֚ ר ְיֹקו ֙ק ֱאֹל)א( ְוַאַחַ֗ ַמַ֤ ה־א  ה ֹכֹּֽ ל־ַפְרֹעֹ֑ ר:קְמ֖רּו א  ֹּֽ י ַבִמְדב  ּגּו ִל֖ י ְוי ֹחֹ֥ ת־ַעִמֹ֔ ל ַשַל֙ח א  א ֹ֔  י ִיְשר 

ק      √ ת־ְיֹקו ֹ֔ ְעִת֙י א  א י ַד֙ ַֹ֤ ל ל ֹ֑ א  ת־ִיְשר  ֹו ְלַשַל֖ח א  ע ְבֹקלֹ֔ ְשַמֶׁ֣ ר א  ֶׁ֣ י ְיֹקו ֙ק ֲאש  ה ִמַ֤ ר ַפְרֹעֹ֔ אמ  ֶֹׁ֣ ת־ יִ )ב( ַוי ַח:ְוַגֹ֥ם א  ֹּֽ א ֲאַשל  ֹֹ֥ ל ל ֖ א   ְשר 

ּו ֱאל     √ אְמרֹ֔ ֶֹׁ֣ ֶׁ֣ק ֱאֹלק)ג( ַוי יֹקו  ֙ה ַלֹּֽ ר ְוִנְזְבח  ים ַבִמְדב ַ֗ ת י ִמִ֜ ש  ךְ֩ ְשֹלֹ֨ ר  א ד  ֲֶׁ֣לכ ה נ ָּ֡ ינּו נ  ֹ֑ ל  א ע  ֶׁ֣ ים ִנְקר  ִעְבִר֖ ֹו קי ה  ר אֹ֥ ב  ֖ נּו ַבד  ע ֹ֔ ן־ִיְפּג  ינּו פ ֹ֨

ב ר  ֹּֽ ח   :ב 

ה     √ ֶׁ֣ ה ֹמש  מ  ִים ל ָּ֚ ך ִמְצַרֹ֔ ל  ֶׁ֣ ֙ם מ  ה  ר ֲאל  אמ  ַֹ֤ ם )ד( ַוי ֹּֽ יכ  יו ְל֖כּו ְלִסְבֹלת  ֹ֑ ֲעש  ם ִמַמֹּֽ ֖ ע  ת־ה  יעּו א  ן ַתְפִרֹ֥  :ְוַאֲהֹרֹ֔

ם     √ ֹּֽ ם ִמִסְבֹלת  ֖ ם ֹאת  ֹ֥ ץ ְוִהְשַבת  ר  ֹ֑ א  ם ה  ה ַעֶׁ֣ ֖ ים ַעת  ן־ַרִבֹ֥ ה ה  ר ַפְרֹעֹ֔ אמ  ֶֹׁ֣  :)ה( ַוי

יו     √ ֖ ת־ֹשְטר  ם ְוא  ע ֹ֔ ים ב  ת־ַהֹנְגִשֶׁ֣ ּוא א  ֹום ַההֹ֑ ה ַביֶׁ֣ ו ַפְרֹע֖ ר )ו( ַוְיַצֹ֥ אֹמֹּֽ  :ל 

 ֹּֽ ם ת  ֖ ה  ּו ל  ּו ְוֹקְששֹ֥ ְלכֹ֔ ֹּֽ ם י  ם ה ָּ֚ ֹול ִשְלֹשֹ֑ ים ִכְתמֶׁ֣ ִנ֖ ן ַהְלב  ם ִלְלֹבֹ֥ ָ֛ ע  ן ל  ב  ֶּ֧ ת ת  ת ֹ֨ א תֹאִס֞פּון ל  ֶֹׁ֣ ן)ז( ל  :ב 

א ִתְגְר֖עּו  ֹֹ֥ ם ל יה ֹ֔ ימּו ֲעל  ִשֶׁ֣ ֹול ִשְלֹש֙ם ת  ים ְתמַ֤ םְ֩ ֹעִשֹ֨ ר ה  ֶׁ֣ ים ֲאש  ִנִ֜ נ ת ַהְלב  ת־ַמְתֹכֹ֨ ם )ח( ְוא  ַ֤ ן ה  ם ַעל־כ ַ֗ ים ה ֹ֔ י־ ִנְרִפֶׁ֣ נּו ִכֹּֽ ֹ֑ ִממ 

אֹל ה ל  ֹ֥ ֖ה ִנְזְבח  ר נ ְלכ  אֹמֹ֔ ֲעִקי֙ם ל   :ינּוקֹצֹּֽ

ר    √ ק  ֹּֽ י־ש  ּה ְוַאל־ִיְש֖עּו ְבִדְבר  ֹ֑ ים ְוַיֲעשּו־ב  ִש֖ ֲאנ  ה ַעל־ה  ָ֛ ֲעֹבד  ד ה   :)ט( ִתְכַבֶּ֧

Alef.  

1.  Both R. Bachaye and Abravanel insist that there was no subterfuge involved in asking that the 

Jews be allowed to go into the desert on a three-day journey. Both commentators assert that 

the Jews at this point had every intention of returning after their worshipping God was 

completed.  

 R. Bachya: The reason for the three-day journey was for God to slowly introduce the Mitzvot 

to the Jewish people.  

 Abravanel: The reason for the request to travel three days was to demonstrate Pharoah’s 

obstinacy, when he wouldn’t even allow the Jews such a short respite.  

2.  Both Chizkuni and HaKetav VeHaKabbala agree that initially, Moshe never gave the 

impression that they were not going to return to Egypt. Chizkuni states that they fulfilled the 

condition that they would go no further than a three-day journey, actually setting up camp 

after only two days. HaKetav VeHaKabbala asserts that only once Pharoah rejected the three-

day journey, did Moshe “go all in” and demand that the Jews be permanently freed.  

3.  HaKetav VeHaKabbala can’t deny that ultimately Moshe posits that the Jews will not return. 

However, he also wishes to maintain that initially Moshe did not fabricate. Therefore, he 

reads the text that at the outset, Moshe was prepared to return with the Jews after three 

days. However, once it was clear that Pharoah would not agree to such an arrangement, 

Moshe made clear that the actual long-term intention was to gain complete freedom for the 

Jews from Egyptian servitude.  

Beit. 

   .א1

 בראשית פרק לג
ה: יר  ִעֹּֽ ו ְלַדְר֖כֹו ש  ָ֛ ש  ּוא ע  ֹום ַההֹ֥ בְ֩ ַביֹ֨  )טז( ַוי ש 

  רש"י 
עשו לבדו וארבע מאות איש שהלכו עמו נשמטו מאצלו  -)טז( וישב ביום ההוא עשו לדרכו 

י דוד, שנאמר )ש"א ל יז( כי אם ארבע אחד אחד.כ והיכן פרע להם הקדוש ברוך הוא, בימ

 מאות איש נער אשר רכבו על הגמלים:

 בראשית פרק כד
ך: ֹּֽ ל  ר ת  ֹור ַאַח֖ שֹ֑ ֹו ע  ים אֶׁ֣ נּו י ִמ֖ ָ֛ ֹ֥ ִאת  ב ַהַנֲער  ש ֹ֨ ּה ת  יה ֙ ְוִאמ ֹ֔ ִח֙ ר א  אמ  ַֹ֤  )נה( ַוי

 רש"י 
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 וא היה רוצה לעכבב ובא מלאך והמיתו:ובתואל היכן היה, ה -)נה( ויאמר אחיה ואמה 

 במדבר פרק כג
 ֹּֽ ר ְיֹקו  ֖ ק ַמה־ִדב  ל ֹ֔ ר לֹ֙ו ב  אמ  ַֹ֤ ֹו ַוי ב ִאתֹ֑ ֖ י מֹוא  ֹ֥ ר  ֹו ְוש  תֹ֔ ל  ֙ב ַעל־ֹעֶׁ֣ ֹו ִנצ  יו ְוִהנַ֤ ל ַ֗ א א  ֶֹׁ֣  ק:)יז( ַוי ב

  רש"י 
ולמעלה הוא אומר וכל שרי מואב, כיון שראו שאין בו תקוה הלכו להם  -)יז( ושרי מואב אתו 

 מקצתם, ולא נשארו אלא מקצתם:

 דברים פרק א
ִפִ֜  י ֲאל  ֹ֨ ר  ֹ֑ם ש  יכ  ים ֲעל  אִש֖ ם ר  ָ֛ ן אֹות  ֹ֥ ת  ים ו א  יֻדִעֹ֔ ִמי֙ם ִוֹּֽ ים ֲחכ  ִשַ֤ ם ֲאנ  יכ ַ֗ י ִשְבט  ֶׁ֣ אש  ת־ר  ח א  ַק֞ ֹות ים ְוש  )טו( ו א  אַ֗ י מ  ֶׁ֣ ר 

ם: ֹּֽ יכ  ים ְלִשְבט  ת ְוֹשְטִר֖ ֹרֹ֔ י ֲעש  ֶׁ֣ ר  י ֲחִמִשי֙ם ְוש  ַ֤ ר   ְוש 

 רש"י 
אבל נבונים לא מצאתי. זו אחת משבע מדותח שאמר יתרו למשה  -אנשים חכמים וידועים 

 ולא מצא אלא שלש, אנשים צדיקים, חכמים וידועים:

In each of the instances, something is missing from what was originally stipulated: 

a. Shemot 5:1  Ibid. 4:31 implies that all of the leaders of the Jews accepted Moshe and 

Aharon’s presentation. However, when it came time to go to Pharoah, only Moshe 

and Aharon were in evidence. RaShI therefore assumes that initially they were all 

going together and along the way, individuals made themselves scarce. 

b.  Beraishit 33:16 Ibid. 32:7 states that along with Eisav were coming 400 men. Yet in 

this verse, only Eisav is mentioned. RaShI posits that they snuck away en route. 

c.  Ibid. 24:55 Ibid 50 mentions Betuel, the father, along with Lavan, the brother. But in 

v. 55, only Lavan is mentioned. RaShI assumes that Betuel was done away with by 

means of Divine Intervention.  

d.  BeMidbar 23:17 Ibid. 6 mentions “all the ministers of Moav,” whereas in this verse, 

the word “all” is missing, suggesting that not all were still in attendance. RaShI 

suggests that they ducked away during the interim.  

e.  Devarim 1:15 In Shemot 18:21, Yitro had recommended individuals possessing the 

qualities: “able men, such as fear God, men of truth, hating unjust gain,” but the men 

that Moshe chose are not listed as possessing these qualities. RaShI reconciles the 

sources by claiming that Moshe did try to find people possessing all of the qualities 

that Yitro had mentioned, but he was unable to do so. 

  .ב

 פירוש ר' עובדיה מברטנורא על רש"י )עמר נקא( שמות פרשת שמות פרק ה פסוק א
 ד:כט( )שם  י"ל שכתו' בתחלת הענין ?קשה מנא לו .ואחר באו משה ואהרן והזקנים נשמטו אחד אחד

אותם כדי שילכו  ובודאי שאספו .ושוב לא הזכיר מה נעשה בהן "וילך משה ואהרן ויאספו את כל זקני"

ומאחר שקבצם לא  ".ובאת אתה וזקני ישראליח( ")שם ג:אתם אל פרעה כי כן צוהו הקדוש ברוך הוא 

 בידוע שנשמטו: ,הזכיר שבאו אתו

2.   

 בראשית פרק טו

י: ׁש ֹאִתִֽ ֹ֥ י יֹורֵּ יִתַ֖ ֹ֥ה ֶבן־בֵּ ָתה ָז ַָ֑רע ְוִהנֵּ א ָנַתַ֖ ֹֹ֥ י ל ן ִלָ֔ ֹּ֣ ם הֵּ אֶמר ַאְבָרָ֔ ֹֹּ֣  )ג( ַוי

  רש"י 

 ומה תועלת בכל אשר תתן לי: -ג( הן לי לא נתת זרע )

 בראשית פרק לג

ן ָרִאֹּ֣  י ַעל־כֵֵּּ֞ י ִכֹּ֣ י ִמָיִד  יָך ְוָלַקְחָתֹ֥ ִמְנָחִתַ֖ יֶנָ֔ ֙ן ְבעֵּ אִתי חֵּ א ָמָצָ֤ ב ַאל־ָנ֙א ִאם־ָנָ֨ אֶמר ַיֲעֹקֹ֗ ֹֹּ֣ ֹ֥י ֱאֹל)י( ַוי ת ְפנֵּ יָך ִכְרֹאֹ֛ ים קיִתי ָפֶנֹ֗

ִני: ִֽ  ַוִתְרצֵּ

  רש"י 



Answer Pages 3 
 

 תאמר לי כן: אל נא -)י( אל נא 

In each of these verses, there is something that is left unsaid and therefore unclarified. RaShI 

attempts to “fill in the blanks:” 

a.  Shemot 5:5 It appears that the verse constitutes a non sequitur in the sense that it is 

unclear what their numbers have to do with Moshe and Aharon causing them not to 

work. RaShI therefore states that since they are numerous, a great deal is expected 

from their work, which they are not currently doing because of your interference.  

b.   Beraishit 15:3 One might have thought that Avraham had already been very 

successful and therefore he shouldn’t be focusing upon his lack of offspring. RaShI 

explains that as far as Avraham is concerned, not having descendants makes all of 

the rest of his achievements meaningless.  

c.    Ibid. 33:10 Yaakov is saying to Eisav: Please no! But it is unclear what he is saying 

“No” to or about. Therefore, RaShI connects what Yaakov said to the previous verse, 

i.e., Don’t say no to the gift with which I wish to present you.  

Gimel.  

1.  The Midrash felt it necessary to interpret the final phrase in v. 2 because it seemed 

redundant. If Pharoah says that the does not “know” HaShem then it stands to reason that 

he will not free the Jews, and the text does not have to spell this out.  

2.  By defining “Yisrael” not as the Jewish people, but rather as Yaakov Avinu, who has died 

sometime previously, the Midrash is clearly not following the simple, literal implication of the 

text.  

Daled.  

 Usually, the question “Lama” is followed by an explanation. But in this verse, according to  .א1

the Midrash, Pharoah is questioning the very existence of Moshe and Aharon, and 

consequently the very nature of their request to allow the Jews to go free.  

 Since the phrase following the word “Lama,” i.e., “Moshe VeAharon Tafri’u Et HaAm  .ב   

MiMa’asav” can stand alone, therefore the Midrash saw fit to understand “Lama” as an idea 

standing alone as well.  

 it was enough if Pharoah rejected out of hand the request to let the Jews go. However, he .א2

saw fit to make their lives even more miserable by increasing their workload.  

  ;a) The Jews would be enslaved (Shemot 1:11 ff.)  .ב   

    b) The midwives should murder male children (Ibid. 15 ff.);  

    c)  Not allowing the Jews to travel three days into the desert to worship their God (Ibid. 5:4); 

         d) Increasing the workload (Ibid. 6). 

 The juxtaposition of the term “Tichbed” with Avoda is not usual. Therefore the Midrash  .א3

sought the usage of the word elsewhere and encountered it at Yam Suf.  

 —”Mida KeNeged Mida“  .ב   

 שמות רבה )וילנא( פרשת שמות פרשה א

יח ]א, כב[ ויצו פרעה לכל עמו, א"ר יוסי ב"ר חנינא אף על עמו גזר, ולמה עשה כן שהיו אסטרולוגין אומרים לו 

שעה כנס פרעה כל  גואל ישראל נתעברה ממנו אמו ואין אנו יודעין אם ישראל הוא או מצרים הוא, באותה

המצרים ואמר להם השאילו לי את בניכם ט' חדשים שאשליכם ליאור, הה"ד כל הבן הילוד היאורה וגו', כל 

הבן של ישראל אין כתיב כאן, אלא כל הבן בין יהודי בין מצרי, ולא רצו לקבל ממנו שאמרו בן מצרי לא יגאל 

גזרו להשליכן ליאור לפי שהיו רואין האסטרולוגין אותן לעולם אלא מן העבריות, היאורה תשליכוהו, למה 

שמושיען של ישראל ע"י מים ילקה והיו סבורין שבמים יטבע, ולא היה אלא ע"י באר מים נגזר עליו גזירת מות, 
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שנאמר )במדבר כ( יען לא האמנתם בי וגו', ורבנן אמרי העמיקו עצה שלא יפרע הקדוש ברוך הוא מהן במים, 

, והיו בטוחים שלא יביא מבול לעולם, כך מדה כנגד מדהשאין הקדוש ברוך הוא משלם אלא לפי שהיו יודעין 

גזרו להטביעם במים, וכל הבת תחיון, מה צורך לפרעה לקיים הנקבות, אלא כך היו אומרים נמית הזכרים 

 ונקח הנקבות לנשים, לפי שהיו המצריים שטופים בזמה.

 

 רמב"ן שמות פרק ו

למשה, זכה בה בענותנותו שהיה בוש לדבר בערלת שפתיו, וכן אמר )להלן יא ג( גם והנה זו מעלה גדולה 

, שהיה ירא שלא יהיה מדה כנגד מדההאיש משה גדול מאד בארץ מצרים בעיני עבדי פרעה ובעיני העם, 

נבזה בעיניהם. ורש"י כתב אתה תדבר פעם אחת כל שליחות ושליחות כפי ששמעתו מפי, ואהרן אחיך 

 ויטעימנו באזני פרעה. ואין זה נכון כלל:ימליצנו 

 

 ספורנו שמות פרק ג

)כב( ונצלתם את מצרים. אף על פי שתקבלו הכל מהם דרך השאלה, ותהיו חייבים להחזיר, הנה תקנו אחר 

כך את הכל בדין, ברדפם אחריכם להלחם בכם ולשלול את שללכם. כי אמנם כאשר מתו באותה המלחמה, 

 כל שלל הרודפים לנרדפים, כמנהג בכל מלחמה: מדה כנגד מדהכי ה' נלחם, היה בדין 

 

 אור החיים שמות פרק ג

ואחת שאלתי עמדה לי ומה הכריח הדבר להיות כן לרדוף המצרים אחרי בני ישראל ולמה לא יכבד ה' בפרעה 

א היה ובכל עמו ויעלה עליהם היאור בדבר עצמו אשר זדו ושם יצף ה' לפרעה ולכל עמו וגם הנשים והטף ול

צריך לכל האמור ויוציא ישראל בכסף וזהב בעל כרחם או שיטלו הכל בשבעת ימי אפלה )שמו"ר פי"ד( כי להם 

היה אור וחפשום כמו שכתבנו בסמוך. ואולי כי עשה ה' ככה לב' טעמים, הא' כי קריעת ים סוף ופלאיו פרסמו 

 מדה כנגד מדהאחר, וטעם ב' כי ה' מודד גדולתו ית' וכבודו מלא עולם כידוע מה שלא היה נעשה כן באופן 

ואמרו ז"ל )סוטה י"א ב( כי המצריים נתחכמו על ישראל לשעבדם בתחלה בפה רך ואחר כך בפרך והשופט 

בצדק מדד במדה עצמה כי מתחלה בפה רך נלכה ג' ימים השאילונו כספיכם שמלותיכם וגו' ואחר כך בפרך, 

 י ישראל דבר שקר כנזכר )מיכה ז'( תתן אמת ליעקב:ועל כל פנים נתחכם האדון שלא יצא גם מפ

 The Mechilta identifies the precipitant of the difficulty that the Egyptians experienced at  .ג  

Yam Suf as the additional burdens of work that Pharaoh places upon the Jews.  

 RaShI understands the cause as the hardening of Pharoah’s heart. In both instances, the word 

“Kaved” appears in the contexts and a connection is made.  

 RaShI appears to prefer understanding a punishment as referencing something that an  .ד   

individual did to himself, rather than what he did to others.  

 The Midrash prefers to identify “Divrei Sheker” with texts, rather than Moshe’s words  .א4

addressing the people.  

 Pharoah worried that in their “down time,” the Jews would plot to free themselves were  .ב   

they to continue reading the subversive texts giving them hope of some eventual Divine 

Redemption.  


