בס"ד
had endured.8 In the end, the Or HaChaim adds the
additional reason offered by others9 that the
purpose of the request was to lure Paraoh into
chasing them when they did not return in a timely
fashion.10 Again, one would still have to lean on the
Pasuk in Tehillim to justify the deceit or subscribe to
the exegetes that believe that in the end Bnei
Yisrael actually kept their word either because they
never explicitly promised to return11 or they only
travelled a distance of three days before Paraoh
chased them.12
There are commentators who believe that Moshe
began with a reasonable request to Paraoh in order
to make it clear that Paraoh certainly would not have
acceded to an appeal to completely free Bnei
Yisrael13 or in order to demonstrate Paraoh’s
stubbornness even to a small and reasonable
request.14 Very interestingly, there is someone who
suggests that the three-day request was in order to
convince Moshe to undertake the mission. Moshe
was so reticent to take up the task that God had to
make the request look rational in Moshe’s eyes in
order to convince him to take the position.15 Had
God suggested Moshe present a demand for a full
and unconditional release of the slaves to Paraoh,
Moshe would have certainly demurred since he
would have assessed it as an unrealistic and
unreasonable request. The Rabbeinu Chananel
has the most interesting, and maybe palatable,
explanation which is that the three-day journey was
אֶ ּלָא עַ ל מְ נָת ׁשֶ ּיֵלְכּו ׁשְ לׁשֶ ת י ָמִ ים וְי ִ ְזּבְחּו לֹו ,ו ְהֵ ם עִ ּכְבּו עַ צְמָ ן ּכָל ּכְָך ,וְי ְִרּדְ פּו ַאחֲ ֵריהֶ ם
ּבְסֹוף ׁשְ לׁשָ ה י ָמִ ים וְי ַטְ ּבִיעֵ ם ַּבּיָם ,לִמְ ד ֹד לָהֶ ם ּבַּמִ ּדָ ה ׁשֶ ּמָ דְ דּוׁ ,שֶ ָאמְ רּוּ :כָל הַ ּבֵן הַ ּיִּלֹוד
הַ י ְא ָֹרה וגו' )שמות א':כ"ב() .מדרש רבה שמות ג,ח(
 11וכן עשו באמת ,ואין ספק שהשם שהוא אל אמת לא יצוה אל הכזב ,אבל פרעה ועמו
היו פתאים ,ונראה להם כי באמרם דרך שלשת ימים יתחייב] ...שלא יעבדו[ ,ולא עוד
אלא תכף ישובו ,ומי שידע מלאכת ההגיון ידע האמת בזה) .ר' יוסף אבן כספי שמות
ג,יח( ועם כל זאת לא אמר לו בבירור שישובו אחר ג' ימים ,ולא הוציא משה מפיו
דבר שקר )הכתב והקבלה שם( ...ומה שלפנינו הענין הוא יותר נקי ובר כי דקדקתי
בכל הדברים הנאמרים בענין ואין בהם דבר שקר כי לא הזכירו בלשונם החזרה כלל,
וגם לשון זה לצד מעלת קדושו אלהי ישראל לא רצה לכנות הדברים אליו אלא הם
בני ישראל ידברו כזה) ...אור החיים שם(
 12דרך שלשת ימים – וכן עשו ,כדכתיב "ויחנו ביום השני באיתם בקצה המדבר )שמות
י"ג:כ'(") .חזקוני שמות ג,יח( עם שזה המאמר היה גם כן צודק ,כי הם זבחו שם
זבחים לה' יתעלה בעת שניתנה להם התורה ,כמו שמבואר בסוף פרשת ואלה
המשפטים )כד ,ה() .רלב"ג שם(
 13והנה צוה לו ה' יתעלה שיאמר זה המאמר לפרעה בזה האופן ,ולא יגלה לו שכוונתו
להוציאם ממצרים במוחלט ,כי אם ידע פרעה שלא ישובו  -לא יתרצה בזה בשום
פנים ,וה' יתעלה יעשה תמיד מה שיעשהו בסיבות היותר נאותות אל שיגיע מהם
התכלית הדרוש .ולזה אמר לשמואל' :עגלת בקר תקח בידך ואמרת לזּב ֹח לה' באתי'
)שמואל א טז ,ב( ,כדי שלא יהרגהו שאול .וכן צוה למשה לאמר זה המאמר ,כדי
שיתכן שישיג בו מבוקשו מפרעה; )רלב"ג שמות ג,יח אבל עיין ברד"ץ הופמן שחולק(
 14הוא ית' צוה שבתחלה יבקש ממנו דבר קטן כזה ללכת דרך ג' ימים ,להבחין בו ערפו
ומצחו הקשה ,וזה שאמר מיד ואני ידעתי כי לא יתן אתכם מ"מ להלך ,כלומר עם
היות שבקשה זו הוא דבר קטן ידעתי רוע לבבו שלא יכנע להתרצות גם לזה )הכתב
והקבלה שמות ג,יח( ועיין שד"ל שם שחולק וגם מביא תומך בפי' זה :ואין זה צודק כי
אמנם עיקר סירובו של פרעה היה מפחד שלא ישובו...ואם היה ירא שלא ישובו עוד
אין להאשימו על זה .ותלמידי מוהר"ר יצחק פארדו משיב שאם מיד היה פרעה שואל
ערבון היה הדין עמו ,אבל הוא לא אמר לכו נא הגברים רק אחר המכות ,ובהפך
בתחלת הענין לא לבד שלא אמר להם תנו לי ערבון שתשובו ,אבל התאכזר והקשה
עלו עליהם ,ובזה הראה רע לבבו.
 15והנה אין ספק שאם כ"כ היה משה מסרב ללכת בשליחות ה' יותר היה מסרב אם היה
ה' מצוהו לומר לפרעה שי ְשלח את ישראל לצמיתות ,כי אז לא היה משה מקבל עליו
בשום פנים כי לא ימלאהו לבו לומר לפני המלך :אתה הרעותה לעם הזה ועתה
שַ לְחֵ ם חפשים לנפשם; ואולי ג"כ שאם היה אומר לו כן היה פרעה ממיתו ,גם היה
מתאכזר יותר ויותר על ישראל ק"ו ממה שהכביד עֻ לו עליהם באמרו נרפים אתם
נרפים תכבד העבודה על האנשים ותבן לא ינתן לכם }שמות ה':י"ז{; )שד"ל שמות
ג,יח(
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Parshat Bo
?What Happened to the Three Days
Simon Wolf

In Parshat Shmot, God instructs Moshe, after he
has presented his credentials before Bnei Yisrael,
to approach Paraoh along with the elders with the
following request, “‘God, the Lord of the Ivrim,
manifested Himself to us. Now, therefore, let us go
a distance of three days into the wilderness to
sacrifice to God our Lord.”1 Moshe faithfully
presents this request to Paraoh2 and as predicted
by God, Paraoh soundly rejects the petition.3 The
obvious question is why God suggested to request
a three-day reprieve in order to worship Him rather
than making an outright request for the release of
Bnei Yisrael from bondage which seems to be the
true intent of Moshe’s mission.4
There are group of commentators that suggest that
the three-day request was a ploy to facilitate Bnei
Yisrael’s ability to “borrow” goods from the
Egyptians,5 who would mistakenly think they are
returning shortly.6 This explanation only serves to
compound the question since it increases the
deception intended by the request.
The Or
HaChaim justifies the duplicity based on the Pasuk
in Tehillim, “…with the deceitful, you should act
wily.”7 It was therefore legitimate for Bnei Yisrael to
perpetrate such a chicanery in order to receive the
restitution due to them for the unjust slavery they
ֹלקי
ל־מלְֶך מִ צ ַ ְ֗רי ִם ו ַאֲ מַ ְר ֶ ּ֤תם אֵ לָי ֙ו י ְק ֹ֞ו ָק אֱ ֵ ֤
 1ו ְׁשָ מְ ֖עּו לְק ֶ ֹ֑לָך ּובָאתָ֡ אַ ּתָ ה֩ וְזִקְ ֵ֨ני י ִׂשְ ָראֵ֜ ל אֶ ֶ ֣
ם ּבַּמִ דְ ָּ֔בר וְנִ ְזּב ָ ְ֖חה ַלֽיק ֹ ָ֥וק אֱ ֹלקֽ ינּו:
ָהֽעִ ב ְִרּיִי ֙
ם נִקְ ָ ֣רה עָ ֵ֔לינּו ו ְעַ ָּ֗תה ֵ ֖נ ֲלכָה־ ּ֞נָא ֶ ּ֣ד ֶרְך ׁשְ ֹ֤לׁשֶ ת י ָמִ י ֙
)שמות ג,יח(
ֹלקי י ִׂשְ ָראֵ֔ ל ׁשַ ּלַח֙ אֶ ת־עַ ּמִ֔ י
 2ו ְַאחַ֗ ר ֚ ָּבאּו מ ֶ ֹׁ֣שה ו ְַאהֲ ֔ר ֹן וַּי ֹאמְ ֖רּו אֶ ל־ּפַ ְר ֑ע ֹה ּכ ֹ
ֽה־ָאמר י ְקֹו ָק֙ אֱ ֵ ֣
ַ֤
ֹלקי הָ עִ ב ִ ְ֖רים נִקְ ָ ֣רא עָ ֵ ֑לינּו ֵ ֣נ ֲלכָה ָּ֡נא ּדֶ ֶר ְ֩ך ׁשְ ֹ֨לׁשֶ ת י ָמִ֜ ים
וְי ָ֥ח ֹּגּו ִ ֖לי ּבַּמִ דְ ָּבֽר...:ו ַ ּ֣י ֹאמְ ר֔ ּו אֱ ֵ ֥
ּבַּמִ דְ ָּ֗בר וְנִ ְזּבְחָ ה֙ ַלֽיק ֹ ָו֣ק אֱ ֹלקֵ֔ ינּו ּפֶ֨ ן־י ִפְ ּגָעֵ֔ נּו ּב ֶ ַּ֖דבֶר ֥אֹו ב ֶָח ֶֽרב) :שמות ה,א-ג(
 3ו ַאֲ נִ ֣י י ֔ ַָדעְ ּתִ י ֠ ִּכי ֹלֽא־י ֵ ִּ֥תן אֶ ְת ֶ ֛כם ֶ ֥מלְֶך מִ צ ַ ְ֖רי ִם לַהֲ ֹ֑לְך ו ְֹ֖לא ְּב ָי֥ד חֲ ז ָָקֽה) :שמות ג,יט(
ְבּוסי
ה ְּכנַעֲ נִ ֙י ו ַ ְ֣החִ ּתִ֔ י ו ְָהֽאֱ מ ִֹר ֙י ו ְהַ ּפְ ִר ִּ֔זי ו ְהַ חִ ִּ֖וי ו ְהַ י ִ ֑
ל־א ֶרץ ַ ֽ
 4ו ָא ֹמַ֗ ר ַאעֲ ֶ ֣לה אֶ ְתכ ֶ֘ם מֵ עֳ נִ ֣י מִ צ ְַרי ִ֒ם אֶ ֶ ֤
אֶ ל־ ֶ ֛א ֶרץ ז ַ ָ֥בת חָ ָ ֖לב ּודְ ָבֽׁש) :שמות ג,יז(
ם
 5ו ְׁשָ אֲ ֨ ָלה אִ ָ ּׁ֤שה מִ ּׁשְ ֶכנְּתָ ּה֙ ּומִ ּג ַ ָ֣רת ּבֵיתָ֔ ּה ְּכלֵי־ ֶ ֛כסֶ ף ּוכ ֵ ְ֥לי ז ָ ָ֖הב ּוׂשְ מָ ֹ֑לת ו ְׂשַ מְ ּתֶ֗ ם עַ ל־ ְּבנֵי ֶכ ֙
ו ְעַ ל־ ּב ְ֣נ ֹתֵ י ֶ֔כם וְנִ ַּצל ֶ ְּ֖תם אֶ ת־מִ צ ָ ְֽרי ִם) :שמות ג,כב(
 6לכה נא דרך שלשת ימים במדבר ונזבחה – לא אמרו שישלחם לגמרי שאם כן לא היו
משאלין להם כלום ולא היה מתקיים בהם ושאלה אשה משכנתה ומגרת ביתה כלי
כסף וגו') .מנחת יהודה ואור החיים והנצי"ב שמות ג,יח(
ם־עִ ּקֵ֗ ׁש ִּתתְ ּפַ ָּתֽל:
 7עִ ם־חָ ִ ֥סיד ִּתתְ חַ ָ ּ֑סד עִ ם־ּג ַ ְ֥בר ֝ ָּתמִ֗ ים ִּתּתַ ָּמֽם :עִ ם־נ ָ ָ֥בר ִּתתְ ּב ָ ָ֑רר ו ְעִ ֝
)תהילים יח,כו-כז(
... 8ועדיין צריך לתת לב סוף כל סוף למה יצו ה' דברים שאינם מהמוסר לגנוב דעתם בין
בהליכה בין בהשאלת חפציהם ,והאמת כי כל המעשה הוא משפט צדק כי לצד
ששעבדו בישראל צריכין להעלות שכר שכיר ,וצא ולמד מתשובת איש ישראל
למצרים )סנהדרין צ"א (.כשתבעו מהם כליהם אשר שאלום...ובענין המעשה מצד
עצמו שנטלו ממונם אין איסור בזה להציל אדם את שלו מהאנס ,וצא ולמד מיעקב
שהיה מערים להציל את שלו מיד לבן הארמי ,וצא ולמד ממעשה ג' תנאים )יומא
פ"ג( אשר הצילו פקדונם מאשת כידור בדרך ערמה ואין בזה איסור ,והוא אומרו
הנביא )תהלים י"ח( ועם עקש וגו') .אור החיים שמות ג,יח וגם גמ' סנהדרין צא(.
ומאחר שהוא היה מעכבם ומשתעבד בהם בלא שום דין אין לתמוה אם צוה ה'
להתפתל עם העקש )שד"ל שם(
... 9אלא למה יעשה ה' הדבר דרך ערמה כי ח"ו לא קצור קצרה ידו מפדות ישראל בעל
כרחם ולהוציא ממונם ועיניהם רואות וכלות .ונראה לומר כי נתכוין ה' בזה להטעותם
כדי שירדפו אחריהם להכבד בפרעה וגו' ,וזולת ההשאלה גם זולת ה .ליכתם בדרך
זה על דעת לחזור לא היו המצריים רודפים אחריהם) .אור החיים שמות ג,יח( נלכה
נא דרך שלשת וגו' – להודות לו ולברכו על הטוב והחסד .ומה שצוה הקב"ה לומר כן
שילכו רק דרך שלשת ימים ולשוב ,מובן שהיה כדי שיגיע לשאלת כלים בשפע רב,
וגם כדי שיגיע מזה לרדיפה אחריהם ויצא מזה קריעת ים סוף) .נצי"ב שם( ועיין
בהכתב והקבלה שחולק :כי הקצור קצרה יד ה' לקיים הבטחת ואחרי כן יצאו ברכוש
גדול באופן אחר שלא בדרך ערמה ,ולסבב סבה אחרת להאבידם מן העולם; וגם
התורה העידה שלא רדפו אחריהם מסבת כספם וזהבם שהשאילום ,ולא אמרו כ"א
מה זאת עשינו כי שלחנו את ישראל מעבדנו ולא הזכירו מאבוד הונם ורכושם.
 10ו ְעַ ּתָ ה נֵ ֲלכָה נָא דֶ ֶרְך ׁשְ לׁשֶ ת י ָמִ ים – לָּמָ ה ָאמְ רּו ׁשְ לׁשָ ה י ָמִ ים ו ְֹלא ָאמְ רּו נֵ ְלכָה נָא לְעֹולָם,
לָּמָ ה ָאמְ רּו ּכֵןּ ,כְדֵ י ׁשֶ ּיִטְ עּו הַ ּמִ צ ְִרּיִים וְי ְִרּדְ פּו ַאחֲ ֵריהֶ ם ּבְׁשָ עָ ה ׁשֶ ּיֵצְאּו ,ו ְי ֹאמְ רּו ֹלא ּגְָאלָם
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בס"ד

to slowly induct Bnei Yisrael into the performance of
the Mitzot without overwhelming them.16 It might
have been that the redemptive process would take
place over time as Bnei Yisrael slowly gravitated
towards God.

annihilate them and still takes them out of Egypt is
for the sake of His name so that it should not be
profaned amongst the nations who were aware of
God’s relationship with Bnei Yisrael ( ו ַָאעַ ׂש לְמַ עַ ן ׁשְ מִ י
) ְל ִבלְּתִ י הֵ חֵ ל לְעֵ ינֵי הַ ּגֹוי ִם.18 This is reinforced by the
Midrash Chazal regarding Bnei Yisrael’s inability to
hear Moshe’s words of comfort and salvation
because “they were short of breath.”19 In the
Midrash it asks, is it really possible that someone
does not hear good news? Rather, it must be that
people were consciously ignoring the message of
Moshe because it was too hard for them to discard
the Egyptian culture and idol worship they were
steeped in.20
In essence, the Jews were
indistinguishable from the Egyptians.

No matter what the explanation, one has to account
for why God wants Bnei Yisrael to travel three days
in order to worship God rather than just engage in
whatever activity He desires inside of Egypt. The
simple answer might be that which Moshe tells
Paraoh after the plague of Arov. “And Pharaoh
summoned Moshe and Aharon and said, ‘Go and
sacrifice to your God within the land.’ Moshe
replied, ‘It would be unconscionable to do this, for
that which we sacrifice to God our Lord is sacred
( )תועבתto the Egyptians. If we sacrifice that which
is sacred to the Egyptians before their very eyes, will
they not stone us?! So, we must go a distance of
three days into the wilderness and sacrifice to God
our Lord as He may command us.’”17 Paraoh
temporarily acquiesces to the request with the
stipulation that they do not wander too far away and
on condition that they pray on his behalf as well.
Once the plague subsides, he predictably reneges
on his pledge. Moshe’s claim is so convincing that
even Paraoh is willing to accede and in the
remaining plagues it is the basis for the negotiations
that revolve around who and what will travel with
Bnei Yisrael to in order to worship God outside of
Egypt.
In Sefer Yechezkel, the Navi describes God’s
perspective with regards to the state of Bnei Yisrael
in Mitzrayim and the subsequent Exodus. God
retells how He appeared to them in Egypt, most
likely through His emissary Moshe, and declared
that He was their God ()אֲ נִי י ְקֹו ָק אֱ ֹלקֵ יכֶם. He promised
to release them from the bondage of Egypt and to
bring them to the wonderful Land of Milk and Honey.
At that point, God’s only request was that Bnei
Yisrael renounce and dispose of their idol worship.
God testifies that the people were defiant and
refused to adhere to this demand and therefore God
was left with no choice, but to pour out His anger
upon them. The only reason God does not

In order for Bnei Yisrael to distinguish themselves
from the Egyptians, God would have to compel them
(see Parshat Vaera) to take drastic action to
demonstrate their allegiance to God. The plan had
two parts. Firstly, Bnei Yisrael would sacrifice the
Egyptian god to their God which would
simultaneously evidence their fealty to God while
renouncing their loyalty to the Egyptian culture and
idol worship. In addition, they would need to engage
in this offering outside the confines of Egypt, a
three-day journey into the uninhabited wilderness.
Notwithstanding Moshe’s concern regarding the
undertaking of such an activity in Egypt, there is
another, maybe more important, reason that
necessitated the worship be conducted outside of
Egypt.
Paraoh might have expressed this fear
when he calls upon his nation to deal with the large
and growing Jewish presence in Egypt.21 He
convinces his people to oppress the Jews in order
to prevent them from becoming a fifth-column within
Mitzrayim and “leave the land.” The Gemara in Sota
entertains the possibility that “leave the land” refers
to the Egyptians and that Paraoh’s fear was that
Bnei Yisrael would join the enemy and expel the
Egyptians from their own land.22 God might have
had a similar fear with regards to Bnei Yisrael if the
Jews threw off the yoke of their bondage within
Egypt. The newly freed Jewish nation would
emulate the behavior of the paradigms of free-men
that had been modeled for them and they had

 נלכה נא דרך שלשת ימים במדבר – חס ושלום שיהיה הדבור הזה ערמה כדי לברוח16
 שהרי נצטוו. כי רצה הקדוש ב"ה להכניסם במצות מעט מעט.אלא כדי לקבל המצות
 וכענין שמצינו באברהם שלא אמר לו מיד קח נא את יצחק.תחלה על השבת במרה
יח וגם, )רבינו חננאל שמות ג.אלא קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק
(ברבנו בחיי שם
 ו ַ ּ֣י ֹאמֶ ר מ ֹׁשֶ֗ ה ֹ֤לא נָכֹו ֙ן:יכם ּב ָָא ֶֽרץ
֖ ֶ ֵ וַּיִקְ ָ ֣רא פַ ְר ֔ע ֹה אֶ ל־מ ֶ ֹׁ֖שה ּוֽלְַאהֲ ֑ר ֹן ו ַ ּ֗י ֹאמֶ ר ל ְ֛כּו ִזב ְ֥חּו ֵלֽאֹלק17
ֵיהם
֖ ֶ לַעֲ ׂ֣שֹות ֵּ֔כן ֚ ִּכי ּתֹועֲ ַ ֣בת מִ צ ַ ְ֔רי ִם נִז ַ ְּ֖בח לַיק ֹ ָו֣ק אֱ ֹל ֵ ֑קינּו ֵ ֣הן נִ ְז ֞ ַּבח אֶ ת־ּתֹועֲ ַ ֥בת מִ צ ַ ְ֛רי ִם לְעֵ ינ
:ֹאמר אֵ ֵלֽינּו
֥ ַ  ּ֚דֶ ֶרְך ׁשְ ֹ֣לׁשֶ ת י ָמִ֔ ים נ ֵ ֵ֖לְך ּבַּמִ דְ ָ ּ֑בר ו ְ ָז ַ֙בחְ נּו֙ ַלֽיק ֹ ָו֣ק אֱ ֹלקֵ֔ ינּו ּכַאֲ ֶ ׁ֖שר י:ו ְֹ֥לא י ִסְ קְ ֻלֽנּו
֙ ם ּו ְזבַחְ ּ֞תֶ ם לַיק ֹ ָו֤ק אֱ ֹֽלקֵ י ֶכ
ם ּבַּמִ דְ ָּ֔בר ַ ֛רק הַ ְר ֵ ֥חק ֹלא־
֙ ו ַ ּ֣י ֹאמֶ ר ּפַ ְר ֗ע ֹה ָאנ ֹ ִ֞כי אֲ ׁשַ ַ ּ֤לח אֶ תְ ֶכ
(כד-כא, )שמות ח:תַ ְר ִ ֖חיקּו ל ֶ ָ֑לכֶת הַ עְ ִ ּ֖תירּו ּבַעֲ ִדֽי
 ו ְָאמַ ְרּתָ אֲ לֵיהֶ ם ּכ ֹה ָאמַ ר אֲ דֹנָי י ְקֹו ִק ּבְיֹום ּבָחֳ ִרי ְבי ִׂשְ ָראֵ ל ו ָאֶ ּׂשָ א י ָדִ י ְלז ֶַרע ּבֵית י ַעֲ ק ֹב18
 ּבַּיֹום הַ הּוא נָׂשָ אתִ י:ו ָאִ ּוָדַ ע לָהֶ ם ּבְאֶ ֶרץ מִ צ ְָרי ִם ו ָאֶ ּׂשָ א י ָדִ י לָהֶ ם לֵאמ ֹר אֲ נִי י ְקֹו ָק אֱ ֹלקֵ יכֶם
י ָדִ י לָהֶ ם לְהֹוצִיָאם מֵ אֶ ֶרץ מִ צ ְָרי ִם אֶ ל אֶ ֶרץ אֲ ׁשֶ ר ּתַ ְרּתִ י לָהֶ ם ָזבַת חָ לָב ּודְ בַׁש ְצבִי הִ יא
 ו ָא ֹמַ ר אֲ לֵהֶ ם אִ יׁש ׁשִ ּקּוצֵי עֵ ינָיו הַ ׁשְ לִיכּו ּו ְבגִּלּולֵי מִ צ ְַרי ִם ַאל ּתִ ּטַ ּמָ אּו אֲ נִי:ְלכָל הָ אֲ ָרצֹות
 וַּיַמְ רּו בִי ו ְֹלא ָאבּו ּלִׁשְ מ ֹעַ אֵ לַי אִ יׁש אֶ ת ׁשִ ּקּוצֵי עֵ ינֵיהֶ ם ֹלא הִ ׁשְ לִיכּו ו ְאֶ ת:י ְקֹו ָק אֱ ֹלקֵ יכֶם
:ּגִּלּולֵי מִ צ ְַרי ִם ֹלא עָ זָבּו ו ָא ֹמַ ר לִׁשְ ּפְֹך חֲ מָ תִ י עֲ לֵיהֶ ם ְלכַּלֹות אַ ּפִ י ּבָהֶ ם ּבְתֹוְך אֶ ֶרץ מִ צ ְָרי ִם

ו ַָאעַ ׂש לְמַ עַ ן ׁשְ מִ י ְל ִבלְּתִ י הֵ חֵ ל לְעֵ ינֵי הַ ּגֹוי ִם אֲ ׁשֶ ר הֵ ּמָ ה ְבתֹוכָם אֲ ׁשֶ ר נֹודַ עְ ּתִ י אֲ לֵיהֶ ם
(ט-ה, )יחזקאל כ:לְעֵ ינֵיהֶ ם לְהֹוצִיָאם מֵ אֶ ֶרץ מִ צ ְָרי ִם
 )שמות: וַי ְדַ ֵ ּ֥בר מ ֶ ֹׁ֛שה ֵ ּ֖כן אֶ ל־ּב ְֵנ֣י י ִׂשְ ָר ֵ ֑אל ו ְֹ֤לא ָׁשֽמְ עּו֙ אֶ ל־מ ֹׁשֶ֔ ה מִ ּ֣ק ֹצֶר ר֔ ּוחַ ּומֵ עֲ ב ָ ֹ֖דה קָ ָׁשֽה19
(ט,ו
 אמר להם משכו ידיכם מע"ז והדבקו במצות ר' יהודה בן בתירא אומר הרי הוא אומר20
ולא שמעו אל משה מקוצר רוח וגו' וכי יש לך אדם שהוא מתבשר בשורה טובה ואינו
שמח נולד לך בן זכר רבך מוציאך לחירות ואינו שמח אם כן למה נאמר ולא שמעו אל
משה )שמות ו ט( אלא שהיה קשה בעיניהם לפרוש מעבודה זרה שנ' ואומר אליהם
איש שקוצי עיניו השליכו ובגלולי מצרים אל תטמאו )יחזקאל כ ז( ואומר וימרו בי ולא
' ט( הה"ד וידבר ה-  ח/יחזקאל/ אבו שמוע וגו' ואעש למען שמי לבלתי החל וגו' )שם
:אל משה ואל אהרן ויצום אל בני ישראל )שמות ו יג( צום לפרוש מעבודה זרה
()מכילתא בא – מסכתא דפסחא ה
ל־ׂש ֹנְאֵ֔ ינּו
֣ ְַנֹוסף ּגַם־הּו ֙א ע
֤ ַ  ָ ֥הבָה נִ ֽתְ חַ ּכ ָ ְ֖מה ֑לֹו ּפֶ ן־י ְִר ֶּ֗בה ו ְהָ ֞י ָה ִּכֽי־תִ קְ ֶ ֤ראנָה מִ לְחָ מָ ה֙ ו21
(י, )שמות א:ם־ּבנּו ו ְעָ ָ ֥לה מִ ן־הָ ָא ֶֽרץ
֖ ָ ַוְנִלְח
 כאדם שמקלל את: ועלינו מיבעי ליה! א"ר אבא בר כהנא-  ונלחם בנו ועלה מן הארץ22
י,( וגם עיין אבן עזרא שמות א. )סוטה יא.עצמו ותולה קללתו בחבירו
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witnessed for generations. Free-people become
masters and enslave their adversaries. As the Navi
Yechezkel relates, Bnei Yisrael were more than
happy with the Egyptian culture, but they were just
unable to bear the physical oppression and
bondage. If they were to gain their freedom in
Egypt, they, in all likelihood, would have turned
around and enslaved their Egyptian oppressors who
had been recently “defeated” by God. It would be
akin to the animals who take over for the farmer in
George Orwell’s “Animal Farm.” They eventually
start to more closely resemble the farmer they
replaced than their animal peers who joined them in
the revolution. In order to avoid this possibility, God
insists that Bnei Yisrael travel three days before
worshipping Him. The distance would make it clear
that this was not simply a slave-revolt where the
slaves replaced the masters, but rather a Godlynation being born that was returning to its ancestral
land. Whether they left immediately from there or
returned to Egypt, since this was only the beginning,
it would be clear to them that their new God wanted
them to leave Egypt and not simply replace the
Egyptians. Egypt was now behind them and they
would not return the same way they left.

The last Mishna in Berachot states that “one may
not enter the Temple Mount with his staff in hand,
wearing his shoes or his money belt or with dust on
his feet...”23 All of these behaviors are considered
to be an affront to the sanctity of the Temple. Each
of these items is not only an inherent indication of
disrespect, but they also signal that one is rushing
through their visit to the Temple and will be on their
way shortly. Strikingly, the Korban Pesach in Egypt
has the following additional requirements above and
beyond the yearly Korban Pesach offered on
Passover. “It shall be eaten with your belts girded,
your shoes on your feet and your staves in your
hands; you should eat it in haste…”24 These unique
features are nearly word for word that which is found
in the Mishna in Berachot. That which was
precluded in the Temple is demanded by Korban
Pesach in Egypt. It seems that this innovation in the
Pesach was there to mitigate the fact that the
sacrifice would be brought in the midst of Mitzrayim
and not a three-day journey into the wilderness.
That which is disrespectful on the Temple mount is
necessary by the Korban Pesach. These behaviors
are considered inappropriate on the Temple Mount
and that is why they are needed by the Korban
Pesach. One needs to demonstrate reverence in
the presence of the Temple and indicate that they
have come to tarry and not run away, because it is
a holy place, the location where the Shechina
resides. On the other hand, in Egypt the disrespect
and haste are needed so that the Jews in Egypt
understand that this is their moment to leave, not
just replace their Egyptian masters.
These
requirements make it clear that there is nothing holy
or special about Egypt; it is a place, a culture and
worship that need to be left behind. It is a stark
reminder that God is creating a holy nation that will
represent that which is moral and just and not only
replicate the Egyptian society they are leaving
behind. This is why so many of the social Mitzvot in
the Torah also include the refrain that since you
were slaves in Egypt you can empathize with those
less fortunate and you will therefore not engage in
those maligned behaviors towards others. It is
important that our principles not only accompany us
when we are downtrodden, but also when we are
ascendant.

Unfortunately, Paraoh’s obstinacy prevents this
plan from being realized. The time for the Exodus
has arrived and Paraoh had yet to permit Bnei
Yisrael to take leave and worship God outside of
Egypt. This compels Bnei Yisrael to demonstrate
their loyalty to God and their rejection of the
Egyptian god within the confines of Mitzrayim with
the Korban Pesach. The plan has changed and the
three-days are no longer relevant since they are
going to worship God within Egypt. That is also why
when Paraoh releases them, Bnei Yisrael are no
longer bound to return. At this point, it will turn out
that worshipping God in Egypt is a greater
statement of allegiance to God because it will also
require significantly more courage for the Jews to
worship God in Egypt by sacrificing that which is
sacred to the Egyptians. It means taking the risk
and acting despite the reservations that Moshe had
expressed to Paraoh about the possibility of
worshipping God within Egypt. On the other hand,
it appreciably raises the specter that Bnei Yisrael
will turn on their masters and want to remain in
Egypt thereby undermining the Exodus and its
purpose.

Shabbat Shalom

לא יקל אדם את ראשו כנגד שער המזרח שהוא מכוון כנגד בית קדשי הקדשים לא... 23
יכנס להר הבית במקלו ובמנעלו ובפונדתו ובאבק שעל רגליו ולא יעשנו קפנדריא
(ה, )משנה ברכות ט...ורקיקה מקל וחומר
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ְּתם א ֹת ֹ֙ו
֙ ֵיכם חֲ ג ִ ֻ֔רים נַ ֽעֲ לֵי ֶכ
֤ ֶ ם ּב ְַר ְגלֵי ֶ֔כם ּומַ ּקֶ ל ֶ ְ֖כם ְּבי ֶדְ ֶ ֑כם ו ַאֲ ַכל
֣ ֶ  ו ְ ָככ ָ֘ה ּת ֹאכ ְ֣לּו א ֹתֹו֒ מָ תְ נ24
(יא, )שם יב:ּבְחִ ּפָ ֔זֹון ֶ ּ֥פסַ ח ֖הּוא לַיק ֹ ָו ֽק
3

