An ‘outstreched hand’ for ‘stressed out’ nation
Let My People Go, or SEND My People OUT shiur by Menachem Leibtag, www.tanach.org
]Note the contradictory assignments- [Shmot 3:16-18

?A. Was God’s Plan a Hoax

1) To take Bnei Yisrael to the Promised Land

ל־א ֶרץ ָֽהכנ ֲָֽענִ י…
...א ֲע ֶלה ֶאת ֶכם ֵ ָֽמ ֳענִ י ִמצריִ ם ֶא ֶ
טו … ו ָֽאמ רת ֲא ֵל ֶהם ָֽ
2) To demand that Pharoah ‘SEND THEM OUT’ to worship their God:

ֹלהי ָֽה ִעב ִריִ ים נִ קרה
ל־מ ֶלְך ִמצריִ ם ָֽו ֲאמר ֶתם ֵאליו ה’ ֱא ֵ
יח ּ...ובאת אתה וזִ קנֵ י יִ שר ֵאל ֶא ֶ

ֹלהינּו .יט ו ֲא ִני
ֹלשת י ִמים ב ִמדבר ונִ זבחה ָֽליהוה ֱא ֵ ָֽ
ע ֵלינּו ועתה ֵנָֽלכה־נא ֶד ֶרְך ש ֶ
ידע ִתיִ --כי לֹא-יִ ֵתן ֶאת ֶכם ֶמ ֶלְך ִמצריִ ם ,ל ֲהֹלְך :ולֹא ,ביד ֲחזקה .כ ושלח ִתי…
Note the threat that Moshe adds when he first approaches Pharoah / Shmot 5:1-3

לשת י ִמים ב ִמדבר ונִ זבחה
ֹלהי ָֽה ִעב ִרים נִ קרא ע ֵלינּו ֵנָֽלכה־נא ֶד ֶרְך ש ֶ
ה ,ג ויֹאמרּוֱ -א ֵ

ֹלהינּו ֶ -פן־יִ פג ֵענּו ב ֶד ֶבר או
ָֽליהוה ֱא ֵ

ֶב ָֽח ֶרב:

See also warning before each Plague: Shmot 7:14; 7:26; 8:16;9:1; 9:13;& 10:3

ה'… שלחנִ י ֵא ֶליָך ֵלאמֹר  :שלח ֶאת־ע ִמי ויָֽעב ֻדנִ י
note God’s strange answer/ Shmot 6:1

B. Moshe questions God’s plan-

ה,כב וַ י ָָּּשב מ ֶֹׁשה אֶׁ ל-ה’ַ ,ויֹאמַ ר :אֲ ֹדנָּי ,לָמָ ה הֲ ֵרעֹתָ ה לָעָ ם הַ זֶּה--
לָּמָּ ה זֶׁ הְׁ ,של ְַׁח ָּתנִי…ו,א ַויֹאמֶׁ ר ה’ אֶׁ ל-מ ֶֹׁשה ,עַ ָּתה ִת ְׁראֶׁ ה אֲ ֶׁשר
ַארצוֹ.
אֶׁ ע ֱֶׁשה לְׁ פַ ְׁרעֹה :כִּ י בְ יָד חֲ ז ָָקה ,יְ ַשלְ חֵ םּ ,ובְ יָד חֲ ז ָָקה ,יְ ג ְָר ֵשם מֵ ְ
/ Shmot 8:21-24

…C. Pharaoh gives in – each time a little bit more

יכם ב ָֽא ֶרץ:
אֹל ֵה ֶ
אמר לכּו זִ בחּו ֵל ָֽ
פרק ח' כא ויִ קרא פרעֹה ֶאל־מ ֶֹשה ּוָֽ ל ָֽא ֲהר ֹן וי ֹ ֶ
ועבת ִמצריִ ם נִ זבח לה'...
אמר מ ֶֹשה לֹא נכון ָֽל ֲעשות ֵכן ִכי ָֽת ֲ
כב וי ֹ ֶ
After 7 plagues, Pharoah’s advisors are convinced / Shmot 10:7-9

מוקש שלח ֶאת־ה ֲאנ ִשים
י' ז ו ָֽי ֹאמרּו עב ֵדי פרעֹה ֵאליו עד־מתי יִ היֶ ה זֶ ה לנּו ל ֵ
ת־א ֲהר ֹן
יהם ֲה ֶט ֶרם ֵתדע ִכי ָֽאבדה ִמצ ָֽריִ ם :ח ויּושב ֶאת־מ ֶֹשה ו ֶ ָֽא ָֽ
ויָֽעבדּו ֶאת־ה’ ֱא ָֹֽל ֵה ֶ

אמר ֲא ֵל ֶהם לכּו ִעבדּו
ֶאל־פרעֹה וי ֹ ֶ

יכם ִמי ו ִמי ה ָֽהֹל ִ ָֽכים:
ֶאת־ה’ ֱא ָֹֽל ֵה ֶ

After 9 plagues- the last negotiations: Shmot 10:24-26
אמר לכּו ִעבדּו ֶאת־ה’ רק ָֽצ ֹאנ ֶכם ּובקר ֶכם יֻ צג …
כד ויִ קרא פרעֹה ֶאל־מ ֶֹשה וי ֹ ֶ

ם־מקנֵ נּו יֵ ֵלְך ִעמנּו לֹא ִתש ֵאר פרסה ִכי ִמ ֶמנּו נִ קח ָֽל ֲעבֹד ֶאת־ה’
אמר מ ֶֹשה…ַ ִ
כה וי ֹ ֶ
ֹלהינּו ו ֲָֽאנחנּו ָֽל ֹא־נֵ דע ָֽמה־נ ֲָֽעבֹד ֶאת־ה’ עד־ב ֵֹאנּו ָֽשמה:
ֱא ֵ

D. * THE EXODUS *- to freedom, or to worship Shmot 12:29-36
י"ב כט וי ִהי ָֽב ֲח ִצי הלילה ָֽויהוה ִהכה כל־בכור ב ֶא ֶרץ ִמצריִ ם -לא ויִ קרא למ ֶֹשה

אמר קּומּו צאּו ִמתוְך ע ִמי גם־א ֶתם גם־בנֵ י יִ שר ֵאל ּולכּו ִעבדּו ֶאת־ה’
ּוָֽ ל ָֽא ֲהר ֹן לילה וי ֹ ֶ

ם־צ ֹאנ ֶכם גם־בקר ֶכם קחּו ָֽכ ֲא ֶשר ִדבר ֶתם ו ֵלכּו ּו ֵ ָֽברכ ֶתם
כד ֶבר ֶ ָֽכם .לב ג ָֽ

גם־א ִ ָֹֽתי:

]!'[Pharaoh asks for a 'misheberach

THE EXPULSION – Egypt forces Israel to leave:

לג ו ֶ ָֽת ֱחזק ִמצריִ ם על־העם למ ֵהר לשלחם

ִמן־הא ֶרץ ִכי ָֽאמרּו ֻכלנּו

ֵמ ִ ָֽתים :לד ויִ שא העם ֶאת־ב ֵצקו ֶט ֶרם יֶ חמץ… לה ּוב ֵנָֽי־ ִישר ֵאל עשּו ִכדבר מ ֶֹשה

ת־חן העם ...ויש ִאלּום
ָֽוַֽ ִיש ֲאלּו ִמ ִמצריִ ם כ ֵלי־ ֶכ ֶסף ּוכלֵ י זהב ּושמ ָֹֽלת:וָֽ ה' נתן ֶא ֵ
DAY ONE - From Raamses to Succot: /Shmot 12:37
ש־מאות ֶא ֶלף רג ִלי..
לז ויִ סעּו ב ֵנָֽי־ ִישר ֵאל ֵ ָֽמרעמ ֵסס ֻסכֹתה כ ֵש ֵ

E.

הוציאּו ִמ ִמצריִ ם ֻעגֹת מצות ִכי לֹא ח ֵמץ ִכי־ ָֹֽגרשּו
לט. :ויֹאפּו ֶאת־הב ֵצק ֲא ֶשר ִ
ִמ ִמצריִ ם ולֹא יָֽכלּו

ל ִהתמה ֵמה …

DAY TWO- From Succot to Eitam, & armed! Shmot 13:17-23
ֹלהים אֶׁ ת-הָּ עָּ ם ֶׁד ֶׁרְך הַ ִמ ְׁדבָּ ר ,יַם-סּוף;
יז וַ יְׁ ִהי ,בְׁ ַשלַח פַ ְׁרעֹה אֶׁ ת-הָּ עָּ ם יח וַ יַסֵּ ב אֱ ִ

וַחֲ מֻ ִּשים עָּ לּו בְׁ נֵּי-יִ ְׁש ָּראֵּ ל מֵּ אֶׁ ֶׁרץ ִמ ְׁצ ָּריִ ם  .ויִ סעּו ִמ ֻסכֹת וי ֲָֽחנּו ב ֵאתם ִבק ֵצה ה ִמד ָֽבר.
Shmot 14:1-4

?DAY THREE- To the Desert, or Back to Egypt

מר :ב ד ֵבר ֶאל־בנֵ י יִ שר ֵאל וי ֻשבּו וי ֲָֽחנּו ִלפנֵ י ִפי
פרק יד א ויד ֵבר ה’ ֶאל־מ ֶֹשה ֵלא ָֽ ֹ

ָֽה ִחיר ֹת ֵבין ִמגד ֹל ֵּובין הים ִלפנֵ י בעל צפֹן נִ כחו ָֽת ֲחנּו על־היָֽם :ג ואמר פרעֹה ִלב ֵני
ת־לב־פרעֹה ורדף
יִ שר ֵאל נ ֻב ִכים ֵהם בא ֶרץ  -סגר ֲע ֵל ֶיהם ה ִמד ָֽבר :ד ו ִחזק ִתי ֶא ֵ
י־אנִ י ה'..
ל־חילו ויַָֽֽדעּו ִמצריִ ם ִ ָֽכ ֲ
יהם ו ִא ָֽכבדה בפרעֹה ּובכ ֵ
ָֽא ֲח ֵר ֶ
F. Pharoah 'takes the bait' & declares war!: Shmot 14:5-9

ה ויֻ גד ל ֶמ ֶלְך ִמצריִ ם ִכי ברח

העם ו ֵיָֽה ֵפְך לבב פרעֹה ָֽו ֲעבדיו ֶאל־העם ו ָֽי ֹאמרּו

י־שלחנּו ֶאת־יִ שר ֵאל ֵ ָֽמעב ֵ ָֽדנּו
מה־זֹאת ע ִשינּו ִ ָֽכ ִ

ת־רכבו ו ֶאת־עמו לקח
 .ויֶ אסֹר ֶא ִ

יהם…
ִע ָֽמו… ט ויִ רדפּו ִמצריִ ם א ֲח ֵר ֶ
End Results --)’Egypt loses the war-, Bnei Yisrael keep the 'spoils' (& what they ‘borrowed
 God's promises from "brit bein ha'btarim" have been fulfilled'Nobody lied! Bnei Yisrael travel into desert to worship God at Har Sinai





