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A Three Days Journey – Who did deceive whom? 

  כה -שמות ח, כב   .א

  :  אלינו יאמר כאשר אלקינו לה' וזבחנו במדבר נלך ימים שלשת דרך  משה... ויאמר
  :  בעדי העתירו ללכת תרחיקו לא הרחק רק במדבר אלקיכם לה' וזבחתם אתכם אשלח אנכי פרעה ויאמר
 פרעה יסף אל רק מחר ומעמו מעבדיו מפרעה הערב וסר ה' אל והעתרתי מעמך יוצא אנכי הנה משה ויאמר
  לה': לזבח העם את שלח לבלתי התל

 יח שמות ג,  .ב

 דרך נא נלכה ועתה עלינו נקרה העבריים אלקי ה' אליו ואמרתם מצרים מלך אל ישראל וזקני אתה ובאת
  :אלקינו לה' ונזבחה במדבר ימים שלשת

 שמות י, כד  .ג

 ַוִּיְקָרא ַפְרֹעה ֶאל ֹמֶׁשה ַוּיֹאֶמר ְלכּו ִעְבדּו ֶאת ה' ַרק צֹאְנֶכם ּוְבַקְרֶכם יָֻּצג ַּגם ַטְּפֶכם ֵיֵל ִעָּמֶכם

 ה שמות יד,  .ד

 ישראל את שלחנו כי עשינו זאת מה ויאמרו העם אל ועבדיו פרעה לבב ויהפך העם ברח כי מצרים למלך ויגד
  :מעבדנו

 באו, למצרים חוזרין שאינן וראו ולשוב לילך שקבעו ימים לשלשת שהגיעו וכיון, עמהם שלח : איקטוריןרש"י
  לפרעה והגידו

 אברבנאל שמות ג,א  .ה

 דבר בשמו שיאמר השלום עליו רבנו למשה יתברך ציווה איך כי". ימים שלשת דרך נא נלכה ועתה: "באמרו
 בסיפור היה תועלת ומה'. מצרים סבלות מתחת העם את שלח: 'בביאור שיאמר היה טוב ויותר? ושקר כזב
  ?דבריהם מפאת ולא מארצו ישלחם כורחו בעל שפרעה אחרי, הזה

 ילקוט הפירושים רב פנינים  .ו

 ביהושע שמצינו כמו, כזבים בדברים לרמותו אף, האויב נגד ותחבולות הערמות כל לעשות מותר במלחמה כי
 איסור נדנוד שום בזה ואין. האויב להטעות -" מאחריה לעיר ארב לך שים" ה"הקב ציווהו, העי עם בהילחמו

  ...להרגו הצטדקות כל לעשות ומותר". להרגו השכם להרגך הבא כל" בכלל זה כי, כלל
 את והטביעו, חינם על קשה בעבודה חייהם את מיררו אשר הרשעים לאלה לעשות לישראל מותר היה זה וכל

  .ביאור בניהם

 דברים כג, ח  .ז

  לֹא ְתַתֵעב ֲאֹדִמי ִּכי ָאִחי הּוא לֹא ְתַתֵעב ִמְצִרי ִּכי ֵגר ָהִייָת ְבַאְרצֹו:

 אבן עזרא שמות י,י  .ח

 המצריים ודעת, ימים שלושת דרך שירחיקו אמר רק. שיכזב עד, שישובו לפרעה אמר לא אדונינו משה כי, דע
  .שישובו הייתה

 אברבנאל שם  .ט

 על ומידותיו ודיניו משפטיו יצדקו ושעליו, עורפו וקשי פרעה לב חוזק אדם לבני להראות כדי, כן ה"הקב עשה
 יובן ומסתמא, לאלוקיהם לזבוח ימים שלושת דרך אם כי ללכת ממנו ביקשו לא וביען יען. מצרים ועל פרעה

 שבלי, כולם לשלחם לו יאמרו אם שכן וכל. תחינתם ואל תפילתם אל שמע ולא, ישובו כך שאחר מדבריהם
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 שאלתו בראשונה שתהיה השלום עליו רבנו למשה ציווה זה מפני הנה. להם ישמע ולא להם יאבה לא ספק
  .הקשה ומצחו עורפו בו להבחין, ימים שלושת דרך מועט דבר ובקשתו

 דרשות הר"ן יא  .י

 המצריים כל לדון ורצה …מהם נקמתו ולקחת בדינו שונאיו להפיל מרחוק עצות להביא הוא יתברך' ה מדרכי
  . שמה וימותו במים ייכנסו, בבחירתם, בעצמם שהם בעניין להביאם ורצה… ]במים-[ ישראל על זדו אשר בדבר
 ולא, המכות מתוקף בכך מסכים שהיה ספק אין, להיגאל קצם שהגיע בתחילה העניין לפרעה משה הודיע ואילו
 בלא הגיעם זה וכל …? מאתו ושילחם פטרם ברשותו שבעודם אחרי ירדפם למה כי, עוד אחריהם רודף היה
  לרדפם ספק

 רמב"ן שמות ג, יב  .יא

ואמר עוד מי אנכי כי אוציא את בני ישראל מארץ מצרים, כמו שאמרת לי להעלותם אל ארץ  ...ומשה נתירא
ולים ועצומים מהם, כאשר כנען, כי עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה, ולא יחשבוני ללכת אחרי אל ארץ עמים גד

העלייה לארץ הכנעני לא ישמעו בה. וכן היה הדבר .. אמרת להעלותו אל ארץ טובה ורחבה אל מקום הכנעני.
כי לצאת  ..שהיתה מלחמת העמים ההם קשה עליהם מתחילה ועד סוף ופחדתם ממנה במצרים ובמדבר.

בודאי ישמעו ויעשו כן בין ברצונם בין שלא  ממצרים ברצון פרעה אל מקום קרוב דרך ג' ימים לזבוח לאלהים
  ברצונם

 מורה נבוכים ג, לב  .יב

אין בטבע האדם שיגדל על מלאכת עבדות בחמר ובלבנים והדומה להם ואחר כן ירחץ ידיו לשעתו מלכלוכם 
וילחם עם ילידי הענק פתאום, כי אין בטבעו שיגדל על מינים רבים מן העבודות ומעשים מורגלים, שכבר נטו 

הם הנפשות עד ששבו כמושכל ראשון, ויניחם כלם פתאום, וכמו שהיה מחכמת השם להסב אותם במדבר אלי
עד שילמדו גבורה, כמו שנודע שההליכה במדבר ומיעוט הנאות הגוף מרחיצה וכיוצא בהם יולידו הגבורה 

מצות אלהיות על יד והפכם יולידו רך לבב, ונולדו גם כן אנשים שלא הרגילו בשפלות ובעבדות, וכל זה היה ב
  משה רבינו, על פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו


