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Send My People Out – or  Let My People Go  

Re-examining the story of the Exdous   - Part I 

Why tell a lie – especially when there is no need! 
Source sheet for TIM shiur by Menachem Leibtag/ 

 

Introduction  / Discussion: 

 The universal story of the Exodus 

  And how & why it is different than the Bible. 

 The ‘glitches’ in the story of the Exodus 

 

 

I. The purpose of the ‘burning bush’ narrative  

 Information or Mission? 

Shmot 3:15-22 

ֹּאֶמר עֹוד ֱאֹלִהים ֶאל  טו ֹּאַמר ֶאל-מֶֹּשה, כֹּה-ַוי ֵני -ת בְּ
ָרֵאל ֵהי , ְיהָוה ֱאֹלֵהי ֲאֹבֵתיֶכם ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֱאֹלִישְּ

ְשִמי ְלֹעָלם, ְוֶזה  -ִיְצָחק ֵואֹלֵהי ַיֲעֹקב, ְשָלַחִני ֲאֵליֶכם; ֶזה 
 ִזְכִרי ְלֹדר ֹדר. 

15 And God said moreover unto Moses: 
'Thus shalt thou say unto the children of 
Israel: The LORD, the God of your fathers, 
the God of Abraham, the God of Isaac, and 
the God of Jacob, hath sent me unto you; 
this is My name for ever, and this is My 
memorial unto all generations. 

ָת ֲאֵלֶהםִזְקֵני ִיְשָרֵאל, -ֵלְך ְוָאַסְפָת ֶאת  טז ָאַמרְּ ְיהָוה   וְּ
ֱאֹלֵהי ֲאֹבֵתיֶכם ִנְרָאה ֵאַלי, ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב, 

ֶאת :ֵלאֹמר ֶכם, וְּ ִתי ֶאתְּ ָרִים-ָפקֹּד ָפַקדְּ ִמצְּ  .ֶהָעשּוי ָלֶכם בְּ

16 Go, and gather the elders of Israel 
together, and say unto them: The LORD, 
the God of your fathers, the God of 
Abraham, of Isaac, and of Jacob, hath 
appeared unto me, saying: I have surely 
remembered you, and seen that which is 
done to you in Egypt. 

ַריִ , ָוֹאַמר  יז ֶכם ֵמֳעִני ִמצְּ ֶאֶרץ -ֶאל, םַאֲעֶלה ֶאתְּ
ִרִזי ַהפְּ ָהֱאמִֹּרי וְּ ַהִחִתי, וְּ ַנֲעִני וְּ -ֶאל--ְוַהִחִוי ְוַהְיבוִסי ַהכְּ

 ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב, וְדָבש. 

17 And I have said: I will bring you up out 
of the affliction of Egypt unto the land of the 
Canaanite, and the Hittite, and the Amorite, 
and the Perizzite, and the Hivite, and the 
Jebusite, unto a land flowing with milk and 
honey. 

ָרֵאל ֶאלְוָשְמעו, ְלֹקֶלָך  יח ֵני ִישְּ ִזקְּ -; ּוָבאָת ַאָתה וְּ
ֶתם ֵאָליו ַרִים, ַוֲאַמרְּ ְיהָוה ֱאֹלֵהי ָהִעְבִרִיים  ֶמֶלְך ִמצְּ

ָכהה ִנְקָרה ָעֵלינו, ְוַעתָ  ֹלֶשת ָיִמים  -ֵנלְּ ָנא ֶדֶרְך שְּ
ָחה ַליהָוה ֱאֹלֵהינּו בְּ ִנזְּ ָבר, וְּ  . ַבִמדְּ

18 And they shall hearken to thy voice. And 
thou shalt come, thou and the elders of 
Israel, unto the king of Egypt, and ye shall 
say unto him: The LORD, the God of the 
Hebrews, hath met with us. And now let us 
go, we pray thee, three days' journey into 
the wilderness, that we may sacrifice to the 
LORD our God. 

ִיֵתן ֶאְתֶכם ֶמֶלְך ִמְצַרִים, -ִכי לֹא--ַוֲאִני ָיַדְעִתי  יט
ָיד ֲחָזָקה.    :ַלֲהֹלְך ֹּא, בְּ ל  וְּ

19 And I know that the king of Egypt will 
not give you leave to go, except by a mighty 
hand. 

ִמְצַרִים, ְבֹכל ִנְפְלֹאַתי,  -ָיִדי, ְוִהֵכיִתי ֶאת-ְוָשַלְחִתי ֶאת  כ
ַאֲחֵריֲאֶשר ֶאֱעֶשה ְבִקְרבֹו ֶכם-; וְּ ַשַלח ֶאתְּ   .ֵכן, יְּ

20 And I will put forth My hand, and smite 
Egypt with all My wonders which I will do 
in the midst thereof. And after that he will 
let you go. 

ַהֶזה, ְבֵעיֵני ִמְצָרִים; ְוָהָיה ִכי  -ֵחן ָהָעם-ְוָנַתִתי ֶאת  כא 21 And I will give this people favour in the 
sight of the Egyptians. And it shall come to 



 2 

 pass, that, when ye go, ye shall not go ֵתֵלכון, לֹא ֵתְלכו ֵריָקם. 
empty; 

ֶכֶסף וְכֵלי  -ְוָשֲאָלה ִאָשה ִמְשֶכְנָתּה וִמָגַרת ֵביָתּה, ְכֵלי  כב
ְבֹנֵתיֶכם, -ְבֵניֶכם ְוַעל-ָזָהב וְשָמֹלת; ְוַשְמֶתם, ַעל

 ְצָרִים. ִמ -ְוִנַצְלֶתם, ֶאת

22 but every woman shall ask of her 
neighbour, and of her that sojourneth in her 
house, jewels of silver, and jewels of gold, 
and raiment; and ye shall put them upon 
your sons, and upon your daughters; and ye 
shall spoil the Egyptians.' 

 

Note the ‘double mission: 

 To Am Yisrael --- brit Avot – to Israel 

 To Pharoah – a 3 day distance to serve God 

 

Note Ibn Ezra on Shmot 11:4 – 

ודע כי דבר גדול היה, וצדיקים גמורים   
 היו ישראל, שלא גלו הסוד,

והוא שפרעה חשב על דברי משה:   
 שמות ה׳:ג׳  דרך שלשת ימים

 .שילכו וישובו אל מצרים      
 וחלילה שהנביא דבר כזב, 
 ,כי לא אמר לעולם: נשוב  
 וחכמת השם נשגבה מדעתנו.  
ואשר נראה לי: שהיה זה הדבר בעבור שני  

שיתנו להם כלי כסף וזהב,  –האחד  ב:דברים 

 ….ואלו ידעו שלא ישובו, לא היו נותנין
 

II.  Why Moshe was reluctant  - Shmot 3:7-12 

ֳעִני ַעִמי -, ָראֹּה ָרִאיִתי ֶאתַויֹאֶמר ְיהָוה  ז
ֶאת ָרִים; וְּ ִמצְּ ֵני -ֲאֶשר בְּ ִתי ִמפְּ ַצֲעָקָתם ָשַמעְּ
ִתי ֶאת ָשיו, ִכי ָיַדעְּ אָֹּביו-נֹּגְּ  . ַמכְּ

7 And the LORD said: 'I have surely seen the 
affliction of My people that are in Egypt, and 
have heard their cry by reason of their 
taskmasters; for I know their pains; 

ַהֲעֹלתֹו ִמן, ָוֵאֵרד ְלַהִצילֹו ִמַיד ִמְצַרִים  ח -ּולְּ
ָחָבה-ָהָאֶרץ ַהִהוא, ֶאל ֶאֶרץ  -, ֶאלֶאֶרץ טֹוָבה ּורְּ

ְמקֹום ַהְכַנֲעִני, ְוַהִחִתי,  -ֶאל--ָזַבת ָחָלב וְדָבש
 ַהְפִרִזי, ְוַהִחִוי ְוַהְיבוִסי. ְוָהֱאֹמִרי וְ 

8 and I am come down to deliver them out of 
the hand of the Egyptians, and to bring them up 
out of that land unto a good land and a large, 
unto a land flowing with milk and honey; unto 
the place of the Canaanite, and the Hittite, and 
the Amorite, and the Perizzite, and the Hivite, 
and the Jebusite. 

https://mg.alhatorah.org/Shemot/5.3
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ֵניְוַעָתה  ט ָרֵאל ָבָאה ֵאָלי-, ִהֵנה ַצֲעַקת בְּ -; ְוַגםִישְּ
 ַהַלַחץ, ֲאֶשר ִמְצַרִים, ֹלֲחִצים ֹאָתם. -ָרִאיִתי, ֶאת

9 And now, behold, the cry of the children of 
Israel is come unto Me; moreover I have seen 
the oppression wherewith the Egyptians 
oppress them. 

ָלֲחָך ֶאל  י ֶאשְּ ָכה, וְּ ַעָתה לְּ הֹוֵצא ֶאת-וְּ עֹּה; וְּ ַעִמי -ַפרְּ
ֵני ָרִים-בְּ ָרֵאל, ִמִמצְּ  . ִישְּ

10 Come now therefore, and I will send thee 
unto Pharaoh, that thou mayest bring forth My 
people the children of Israel out of Egypt.' 

ָהֱאֹלִהים, ִמי ָאֹנִכי, ִכי ֵאֵלְך -ַויֹאֶמר ֹמֶשה, ֶאל  יא
 ְבֵני ִיְשָרֵאל, ִמִמְצָרִים.-ַפְרֹעה; ְוִכי אֹוִציא ֶאת-ֶאל

11 And Moses said unto God: 'Who am I, that I 
should go unto Pharaoh, and that I should bring 
forth the children of Israel out of Egypt?' 

ְלָך ָהאֹות, ִכי ָאֹנִכי  -ֶאְהֶיה ִעָמְך, ְוֶזה-ַויֹאֶמר, ִכי   יב
ָהָעם, ִמִמְצַרִים, ַתַעְבדון -ְבהֹוִציֲאָך ֶאת  ְשַלְחִתיָך:

 ָהֱאֹלִהים, ַעל ָהָהר ַהֶזה.-ֶאת

12 And He said: 'Certainly I will be with thee; 
and this shall be the token unto thee, that I have 
sent thee: when thou hast brought forth the 
people out of Egypt, ye shall serve God upon 
this mountain.' 

 

ָכהְוַעָתה  י ָלֲחָך, לְּ ֶאשְּ -ֶאל וְּ
 ַפְרֹעה; 

ִיְשָרֵאל, -ַעִמי ְבֵני-ֶאת ְּהֹוֵצאו
 ִמִמְצָרִים

-ַויֹאֶמר ֹמֶשה, ֶאל יא
 ֵאֵלְך, ִכי ָהֱאֹלִהים, ִמי ָאֹנִכי

 ַפְרֹעה -ֶאל

ֵני ִיְשָרֵאל, בְ -ֶאת  אֹוִציאְוִכי  
 ִמִמְצָרִים

ֶאְהֶיה ִעָמְך, -ַויֹאֶמר ִכי יב
ִכי ָאֹנִכי  ְלָך ָהאֹות, -ְוֶזה

ִתיָך ַלחְּ  שְּ

ָהָעם, ִמִמְצַרִים, -ֶאת  הֹוִציֲאָךבְ 
 ָהֱאֹלִהים, -ַתַעְבדון ֶאת

 ַעל ָהָהר ַהֶזה.  
 

Rashi 
Now You GO, I’m sending you to Pharoah & TAKE My People out of Egypt 

Who am I, to GO to Pharoah? & in WHAT MERIT will they be taken out 

The BUSH is the sign I’ll be with you 

  [therefore, no need to worry] 

To serve Hashem on Mt. Sinai 

  =  Matan Torah 

Rashbam 
Now You GO, I’m sending you to Pharoah & TAKE My People out of Egypt 

Who am I, to GO to Pharoah? HOW can I convince Pharoah to do so 

The BUSH is the sign I’ll be with you Tell him we need to sacrifice to our God 

 

III. Famous Rashbam: 
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  יא פסוק ג  פרק שמות ם"רשב
 של פשוטו עיקר  על לעמוד רוצהש מי - אנכי מי  משה ויאמר( יא)

 ,  זה בפירושי ישכיל הללו מקראות
 .כלל כלל בו הבינו לא ממני הראשונים כי
 
 ' הק  לו  שאמר דברים שני על השיב משה 

 פרעה אל ללכת 1* 
 .  פרעה מצות ידי על ישראל בני את להוציא וגם2* 

 
 ראשון  ראשון על השיב ומשה

  וכי? ודורון מנחה לו הביאל  ואפילו, פרעה אל  אלך כי אנכי מי1  

 ?:כמני נכרי איש המלך בחצר ליכנס אני ראוי
 

 אני ראוי ואפילו כלומר - ממצרים  ישראל בני את אוציא וכי2  

  ,דברים  לשאר אני שוטה  פרעה לפני ליכנס
 ? לו אומר לפרעה המתקבל דבר איזה  
  עבדיו שהם רב עם לשלוח לי לשמוע פרעה הוא שוטה וכי 

 ? מארצו חפשים
 אוציאם  הדיבור אותו ידי שעל  לו אומר המתקבל דבר ואיזה 

 ? פרעה  ברשות ממצרים
 
 :ואמר ראשון ראשון  על לו השיב' והק  

 1  
  .תירא ולא פרעה אל ותלך המלך בעיני חנך ואתן  - עמך אהיה כי

 .שלחתיך אנכי כי האות  לך וזה -,פרעה לפני ירא שאת ומה

  אני' הק  של שלוחו כי הסנה בתבערת  רואה אתה הלא 
 … עמך שאהיה בטוח להיות  הוא לך  האות וזה

.   
 ,ממצרים ישראל בני את אוציא וכי אומר שאתה מה ועל2  

 ? להוציאם אלי ישמע לפרעה שאומר טענה באיזה כלומר 
  עכשיו לך מצוה  אני "ממצרים העם את בהוציאך"

 ,עולות ותקריבו "הזה ההר על האלהים את ןתעבדו"ש

 .ללכת יניחם לאלהים לזבוח כי, לומר תוכל זו  וטענה 
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 :מפרש (3:18) לבסוף, פירש לא  שכאן  י"ואעפ 
'  וגו מצרים מלך אל  ישראל וזקני אתה ובאת לקולך ושמעו“  

    ”.ונזבחה במדבר ימים שלשת דרך נא נלכה ועתה
     
 . לפרעה כך אומר  משה היה ופעם פעם בכל וכן

  שאול  ושמע' להק שמואל  אמר  דוד  את  למשוח ' הק כשציוהו בשמואל  ינו מצ וכן  
    .באתי  י "לי  לזבוח ואמרת בידך  תקח  בקר עגלת לו  אמר ' והק,  והרגני 

 
    .לו לומר תוכל וכן' וגו בהוציאך למשה ציוה חכמה דרך כאן אף

  אחרים עיניינים על  הללו מקראות  שמפרשים מי
 : גמורים טועים אלא אינם

 
 

IV. What was Egypt afraid of? 

 Am Yisrael leaving Egypt – OR – taking over Egypt? 

 ִמְצָרִים, -ָחָדש, ַעל-ַוָיָקם ֶמֶלְך  ח
ֹּא   . יֹוֵסף-ָיַדע, ֶאת-ֲאֶשר ל

8 Now there arose a new king over Egypt, 
who knew not Joseph. 

 ַעמֹו: -ַויֹאֶמר, ֶאל  ט
ָעצּום, ִמֶמנּו--ִהֵנה, ַעם ְבֵני ִיְשָרֵאל    .ַרב וְּ

9 And he said unto his people: 'Behold, the 
people of the children of Israel are too 
many and too mighty for us; 

-ִיְרֶבה, ְוָהָיה ִכי-ֶפן  ָהָבה ִנְתַחְכָמה, לֹו:  י
ֹשְנֵאינו,  -הוא ַעל-ִתְקֶראָנה ִמְלָחָמה ְונֹוַסף ַגם

ַחם ִנלְּ ָעָלה ִמן-וְּ  . ָהָאֶרץ-ָבנּו, וְּ

10 come, let us deal wisely with them, lest 
they multiply, and it come to pass, that, 
when there befalleth us any war, they also 
join themselves unto our enemies, and fight 
against us, and get them up out of the land.' 

ַוָיִשימו ָעָליו ָשֵרי ִמִסים, ְלַמַען ַעֹנתֹו    יא
 ְבִסְבֹלָתם; 

 -ַוִיֶבן ָעֵרי ִמְסְכנֹות, ְלַפְרֹעה 
 . ַרַעְמֵסס -ִפֹתם, ְוֶאת-ֶאת-

11 Therefore they did set over them 
taskmasters to afflict them with their 
burdens. And they built for Pharaoh store-
cities, Pithom and Raamses. 

 ְוַכֲאֶשר ְיַענו ֹאתֹו, ֵכן ִיְרֶבה ְוֵכן ִיְפֹרץ;    יב
 ַוָיֻקצו, ִמְפֵני ְבֵני ִיְשָרֵאל. 

12 But the more they afflicted them, the 
more they multiplied and the more they 
spread abroad. And they were adread 
because of the children of Israel. 

 And the Egyptians made the children of 13 ְבֵני ִיְשָרֵאל, ְבָפֶרְך. -ַיֲעִבדו ִמְצַרִים ֶאתוַ   יג
Israel to serve with rigour. 

 


