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1. Shemot 6:1 – The preamble to Parshat Va’era 
 

ֹוצְרַאֵמ םֵשְרָגְי הָקָזֲח דָיְבּו םֵחְלַשְי הָקָזֲח דָיְב יִּכ הֹעְרַפְל הֶֹשֱעֶא רֶשֲא הֶאְרִּת הָּתַע הֶשֹמ לֶא קָוֹקְי רֶמֹאיַו  
 

God said to Moses, "Now you will see what I will do to Pharaoh, for with a mighty hand he will send 
them out, and with a mighty hand he will drive them out of his land." 
 
2. Rashi – what is “Yad Chazaka”? 
 

 לֶש םָחְרָכ לַע .וצראמ םשרגי הקזח דיבו :םֵחְלַשְי ויָלָע קַזֱחֶתֶש הָקָזֲחַה יִדָי יֵנְפִמ .םחלשי הקזח דיב יכ
 :)ב"י תומש( "'ֹוגְו םָעָה לַע םִיַרְצִמ קַזֱחֶתַו" רֵמֹוא אּוה ןֵכְו ;הָדֵצ םֶהָל תֹושֲעַל ּוקיִפְסַי ֹאל ,םֵשְרָגְי לֵאָרְשִי
 

As a result of My strong hand which will be strong against him, he [i.e. Pharaoh] will send them away… 
Against the will of the Israelites themselves he will drive them out of his land: they will not have  
sufficient time to prepare provisions for themselves for the journey. As it says: (Ex. 12:33):  

  'ֹוגְו םָעָה לַע םִיַרְצִמ קַזֱחֶתַו
 
3. R. Eliyahu Mizrachi – Rashi: the first “Yad Chazaka” is God, the second “Yad Chazaka” is Pharaoh 
 

 הערפ לש הקזח דיב אל ,ותרובגו וחכ לטבל הערפ לע קזחתתש ,ה"בקה לש "הקזח דיב יכ" שריפ
 רכזנ רבכ יכ ,"םחלשל רהמל םעה לע םירצמ קזחתו" :)גל ,בי( בותכש ומכ ,םחלשל םעה לע קזחתתש
 אלש ,םשרגי לארשי לש םחרכ לע" :י"שרפו "וצראמ םשרגי הקזח דיבו" :וירחא אבה רמאמב הז
 .'וגו "'םעה לע םירצמ קזחתו' :רמוא אוה ןכו הדצ םהל תושעל םוחיני

 
4. Ketubot 110b-111a – The Three Oaths 
 

 ץראב רדה לכש לארשי הבורש ריעב וליפאו ל"וחב רודי לאו םיבכוכ ידבוע הבורש ריעב 'יפא י"אב םדא רודי םלועל ר"ת
 ץרא תא םכל תתל )חל ,הכ ארקיו( 'אנש הולא ול ןיאש ימכ המוד ץראל הצוחב רדה לכו הולא ול שיש ימכ המוד לארשי
 דודב ןכו םיבכוכ תדובע דבוע וליאכ ל"וחב רדה לכ ךל רמול אלא הולא ול ןיא ץראב רד וניאש לכו .םיהלאל םכל תויהל ןענכ
 ךל דודל ול רמא ימ יכו םירחא םיהלא דובע ךל רמאל 'ה תלחנב חפתסהמ םויה ינושרג יכ )טי ,וכ א לאומש( רמוא אוה
  .םיבכוכ תדובע דבוע וליאכ ל"וחב רדה לכ ךל רמול אלא םירחא םיהלא דובע

 

The Sages taught: A person should always reside in Eretz Yisrael, even in a city that is mostly 
populated by gentiles, and he should not reside outside of Eretz Yisrael, even in a city that is mostly 
populated by Jews. For anyone who resides in Eretz Yisrael is considered as one who has a God, and 
anyone who resides outside of Eretz Yisrael is considered as one who does not have a God. As it says: 
“To give to you the land of Canaan, to be your God” (Lev. 25:38). The Gemara asks: Can it really be 
said that anyone who resides outside of Eretz Yisrael has no God? Rather, this comes to tell you that 
anyone who resides outside of Eretz Yisrael is considered as if he is engaged in idol worship. And it 
says similarly with regard to King David: “For they have driven me out this day that I should not 
cleave to the inheritance of God, saying: Go, serve other gods” (I Sam. 26:19).  
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Did anyone actually say to King David: Go, serve other gods? Rather, this means that anyone who 
resides outside of Eretz Yisrael is considered as if he is engaged in idol worship. 

 

 רבוע לארשי ץראל לבבמ הלועה לכ הדוהי בר רמאד לארשי ץראל קסימל אעבד הדוהי ברד הינימ טימתשמק הוה אריז 'ר
 ברו .ביתכ תרש ילכב אוהה ?אריז יברו .'ה םֻאְנ םָתא יִדְקָפ םוי דַע ּויְהִי הָמָשְו ּואָבּוי הָלֶבָב )בכ ,זכ והימרי( :רמאנש השעב
 ?אריז יברו .'וגו "הֶדָשַה תֹולְיַאְב ֹוא תֹואָבְצִב ,םִַלָשּורְי תֹונְב ,םֶכְתֶא יִתְעַבְשִה" )ז ,ב םירישה ריש( אנירחא ארק ביתכ ?הדוהי
  .ביתכ אנירחא יתעבשה ?הדוהי ברו .המוחב לארשי ולעי אלש אוהה

 

The Gemara relates a story: At a particular time Rabbi Zeira was avoiding being seen by his teacher, 
Rav Yehuda, as he was planning to ascend to Eretz Yisrael and his teacher disapproved. As Rav 
Yehuda said: Anyone who ascends from Babylonia to Eretz Yisrael transgresses a positive mitzva, as 
it says: “They shall be taken to Babylonia and there they shall remain until the day that I recall them, 
said the Lord” (Jeremiah 27:22). Based on this verse, Rav Yehuda held that since the Babylonian exile 
was imposed by divine decree, permission to leave Babylonia for Eretz Yisrael could be granted only by 
God. The Gemara asks: And how does Rabbi Zeira interpret that verse? The Gemara answers that 
Rabbi Zeira maintains that that verse is written about the Temple service vessels, and it does not refer 
to the Jewish people, as the previous verse states: ֱא תֹואָבְצ 'ה רַמָא הֹכ יִּכHתיֵב םיִרָתֹוּנַה םיִלֵּכַה לַע לֵאָרְשִי יֵק 

םִיָלָשּוריִו הָדּוהְי Mֶלֶמ תיֵבּו 'ה  - “Thus says the Lord of Hosts, the God of Israel, concerning the vessels that 
remain in the house of the Lord” (Jeremiah 27:21). Consequently, Rabbi Zeira wanted to go to Eretz 
Yisrael – as in his opinion the ban only applies to the Temple vessels. 
 

The Gemara asks: And how does Rav Yehuda respond to this argument? The verse is clearly referring to 
the Temple vessels, not to the people. The Gemara answers that another verse is written: “I adjure 
[oath] you, O daughters of Jerusalem, by the gazelles and by the hinds of the field, that you not 
awaken or stir up love, until it please” (Song of Songs 2:7). Rabbi Yehuda derived from here that no act 
of redemption should be performed until the time arrives when it pleases God to actively bring about 
the redemption. And Rabbi Zeira maintains that the oath mentioned in that verse means that the Jews 
should not ascend to Eretz Yisrael as a wall, i.e., mass immigration, whereas individuals may immigrate 
as they wish. The Gemara asks: And what does Rav Yehuda reply to this? The Gemara answers that this 
prohibition against mass immigration is derived from another verse in which “I adjure [oath] you” 
(Song of Songs 3:5) is written.  
 

 תחאו ,המוחב לארשי ולעי אלש תחא ?המל וללה תועובש 'ג רמאד אנינח יברב יסוי יברדכל היל יעבימ אוהה ?אריז יברו
 םיבכוכ ידבועה תא אוה ךורב שודקה עיבשהש תחאו ,םלועה תומואב ודרמי אלש לארשי תא אוה ךורב שודקה עיבשהש
.יאדמ רתוי לארשיב ןהב ודבעתשי אלש  

 

The Gemara asks: And how does Rabbi Zeira explain the repetition of this oath in these verses? The 
Gemara explains: That verse is necessary for that which was taught by Rabbi Yosi, son of Rabbi 
Chanina, who said: Why are these three oaths (Song of Songs 2:7, 3:5, 8:4) needed? One, so that the 
Jews should not ascend to Eretz Yisrael as a wall, but little by little. And another one, that God adjured 
the Jews that they should not rebel against the rule of the nations of the world. And the last one is 
that God, adjured the nations of the world that they should not subjugate the Jews excessively. 
 

5. Rashi, Ketubot 111a – “together, with a Yad Chazaka” - הקזח דיב דחי  -    המוחב ולעי אלש
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6. Avnei Nezer, R. Avrohom Bornsztain (1838-1910), Yoreh Deah 454:56, 456:1 – Understanding Rashi 
 

 תושר ול ןיאשכ קר אוה ]י''אל תולעל רוביצה לע בויח ןיא םא דיחיה לע בויח ןיאש[ הז לכ]מ ונל אצויה[
 התעמד תולעל ביוחמ בוש ]י''אב[ המש בשייתהלו תולעל ]הלשממהמ[ תושר גישה םא לבא .תולעל הלשממהמ
 יכ .המוחב ןילועש בשחי אל תולעל לארשי לכל תושר ןתוי םאש דיחיב אתיל רוביצב אתילד לכד םעטה אכיל
 המש בשייתהל קר ]הלשממה[ תושרב וליפא תולעל בויח ןיאש רורב הז ךא ..."הקזח דיב" י"שר שוריפ המוחב
 אוה םירשכ םישנא ץוביק יכ .ודספהב ורכש ו"ח אצי ואל םאב יכ .םירשכה לארשימ םישנא ץוביק ךותב
 ןתנוי תבהא רפסבש ריעה ודובכו ...ןבומכ ץראב תויולתה תווצמל דוחיבו ללכב תווצמה לכ םויקל לודג תלעות
  ...םמוקממ י"שר ירבד וזיזי אל םהב אצויכ ףלאו .םה השרד ירבד .רוסא תושרב 'יפאד בתכ

 
7. Vayoel Moshe, R. Yoel Teitelbaum (1888-1979), Maamar Shalosh Shavuot 16 – Avnei Nezer is wrong 
 

 הלח םימעה לכ תושרב וליפאד ןתנוי תבהא רפסמ לאושה ירבד תא םידי יתשב החד ... רזנ ינבאב הנהו
 תושרב אוה םאו ,"הקזח דיב" בתכש ל"ז י"שר ןושלמ אלא וניא ותייאר לכו ,דחי י"אל תולעל אלש העובשה
 ןושלב רמול א"א תושרב אוה םאש ןושלה לע כ"כ לודג דוסי ז"ע הנב ךיאהו המת ינאו ..."הקזח דיב" הז ןיא
?ןתנוי תבהאב ל"ז ןואגה ירבד ז"יע תוחדל "הקזח די"  

 

 דיב" ל"ז י"שריפו ."וצראמ םשרגי הקזח דיבו םחלשי הקזח דיב יכ" תומש תשרפ ףוסב ארקמ ירה תישאר
 קזחתו" רמוא אוה ןכו  ,"לארשי לש םחרכ לע םשרגי הקזח דיבו ,וילע קזחתש הקזחה ידי ינפמ םחלשי הקזח
 ,םחלשי הקזח דיב ארקד אשיר י"שריפ יכה םושמד א"גהו יחרזמה םש 'יפו ."םחלשל רהמל םעה לע םירצמ
 הקזח דיב רמאקד ארקד אפיסב אוה הערפ לש הקזחה ודי יכ ,הערפ לש לע אלו ה"בקה לש הקזחה ודי לע
 …םשרגי
 

 הלילב ,הטוש אה ל"א .ןרהאו השמ לש ןחתפ לע קפוד הערפ היהש דמלמ "ואצ ומוק" כ"הע טוקלי שרדמבו
 םתא ירה רומא ,ךממ וזה הכמה תא תולכל התא שקבמ ול ורמא !םירצמ לכ ותמ אה םהל רמא ?ןיאצוי ונא
 ינב םתא ירה וישכע לבא ,ידבע םתייה רבעשל ,חווצ הערפ ליחתה !ה"בקה לש וידבע םתא ירה ,םכתושרב
 םירצמ קזחתו" .תוינערופה ינממ הלכתש ידכ ילע וללפתה ,יתוא םג םתכרבו 'ׄוכו םכתושרב םתא ירה ,ןירוח
 .כ"ע ,תאצל ןתוא ןידרוטו ןיליהבמ ויהש "םעה לע
 

 םכתושרב םתא ירה חוצ אלא ,לארשי לע ונממ הקזח די וא היפכ םוש הערפ לצא זא היה אלש רורב ירה כ"א
 ןיא תאצל ןתוא ןידרוטו ןיליהבמ ויהש ורמאש המש כ''עו ,ןרהאו השמ ינפל הבורמ הענכהו היוחתשהב וענכנו
 חלשש ןירוטקואה ורמאשכ אתיא חלשב תשרפ אתליכמבו .םירבד בורו םימוצע םינונחת לש הלהב אלא הז
 לארשי םהל ורמא ,םימי תשלש ךרד רמאנש ,םירצמל רוזחל םכלש אימיזורפ עיגה יעיברה םויב הערפ םמע
 אלא תאצל םתוא הפכש רמא אלו המר דיב י"נב ואצי חספה תרחממ רמאנש ,ונאצי הערפ תושרב ונאצישכ
 לע םא ןה קזחתמו ריצפמ םדאהש המ לכבד כ"ע רמול ךירצו .הקזח דיב בותכה וארק כ"יפעאו ,תושרב היהש
 הילעה םא ]ןכלו[ ...הקזח די ארקנ תוקזחתה ןהב שיש ,תורחא תולועפ ידי לע ןהו םיבורמ םינונחת ידי

 'סמב י"שרב[ "הקזח די" לש ןושלה אוה ןכו ,תושרב אוה םא ףא ...תוקזחתה לש ןיינע הזב שי ...הבורמ
 .הבורמ הילע לש תוקזחתה לע םג יאקד ]א"ע א"יק תובותכ

 

8. Hatekufa Hagedola, R. Menachem Mendel Kasher (1895-1983) – Vayoel Moshe contradicted by Gemara 
 

 ,תושר ילב ,טושפה שוריפה "הקזח דיב"ש םירורב "רזנ ינבא"ה ירבדו ,טשפ אלו שורד ךרד אוה י"שרב ושוריפ
 םלענ ךיא ינא המת ,הזב ךיראהו הרותבש "הקזח די" ןושלמ איבהש המו ."הקזח דיב" ארקנ אל תושרבו

 םישרפמה כ"כו .)ב"ע ,ז"לק ןילוח( "םמצעל םימכח ןושל המצעל הרות ןושל" :ורמאש המ העש יפל ונממ
 תושקהל רשפא ךיאו .יוארכ םהירבד םישרפמש ,םדא ינב ןושלכ אוהד ,דוחל םיקסופ ןושלו דוחל ארמג ןושלד
  ?'מגב םילמה 'יפב י"שר ןושלל הרותבש "הקזח די" ןושל תומדלו
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9. Devarim 16:3 – God rushed us out of Egypt, so that it would be embedded in our memory 
 

 Yְתאֵצ םֹוי תֶא רֹכְזִת ןַעַמְל םִיַרְצִמ ץֶרֶאֵמ ָתאָצָי ןֹוזָפִחְב יִכ יִנֹע םֶחֶל תֹוּצַמ ויָלָע לַכֹאת םיִמָי תַעְבִש ץֵמָח ויָלָע לַכֹאת ֹאל
Yיֶיַח יֵמְי לֹכ םִיַרְצִמ ץֶרֶאֵמ  

 

You shall not eat anything leavened with it; for seven days you shall eat unleavened bread, bread of affliction—
for you departed from the land of Egypt in haste—so that you may remember the day of your departure from 
the land of Egypt as long as you live.  
 

10. Rashi – God planned the rush right from the start 
 

 רֵמֹוא אּוה ןֵכֶש ,םִיַרְצִמ לֶש אָלֶא הָיָה Yְלֶש ֹאל ןֹוזָפִחְו ;ןֹורָכִזְל Yְל הֶיְהִי הֶזְו ץיִמֲחַהְל קֵצָב קיִפְסִה ֹאלְו .תאצי ןוזפחב יכ
:)ירפס( "'ֹוגְו םָעָה לַע םִיַרְצִמ קַזֱחֶתַו"  

 

FOR YOU DEPARTED FROM THE LAND OF EGYPT IN HASTE, and the dough therefore had no time to become 
leavened, and this (the eating of unleavened bread) shall be a reminder of this for you. The haste was not your 
[haste], but Egypt’s [haste], as it says, (Exodus 22:33) “And Egypt was urgent upon the people.” (Sifrei Devarim 
130:6; cf. Berakhot 9a).  
 

11. Gur Aryeh – God’s Yad Chazaka was evident in the Egyptians’ rushing them out 
 

 לארשי ורמאי אלו הקזח דיב םאיצוה ךרבתי אוהש תוארהל הז ןיינעב םאיצוהל אקווד הצר ה"בקהש רמול הארנו
 הז ןיאש ג"עא םתסיע הצימחהש םדוק םחלשל רהממ היהש םירצמ ךלמ הערפ יכ וארי רשאכ לבא ,ונאצי ונמצעמ
 היה אל רבכ הצומח םתסיע היה אלמלאו ,םאיצוה הקזחה ודיבו םהילע 'ה די הקזחש ליבשב קר הז ןיא - םהלש ןוצרב
 היה ךכ ינפמו ?םהילע הקזחה 'ה די הארנ היה רבד הזיאב כ"או ,םיאצוי ויה לארשי םנוצרמ יאדוד ,הקזחה 'ה די רכינ

'וכו 'וצראמ םשרגי הקזח דיב יכ' םחיטבהש המ םעידוהל םתסיע ץימחתש םדוק םאיצוהל ךרבתי ותבשחמ  
 

12. Haamek Davar (Netziv) – The redemption will happen, whether you want it or not… 
 

 אל ,םינפ רתסה לע םערתמ התא ה"שמו ,םתבוטל אלו םתערל קר אוה וז הערש רובס התאש ומכ אל .הארת התע
 רשפא היה אלש המ סנ ךרדב תויהל לוכיו ,הלואגה ןמז ברקתנ לארשיל וערהש המב ,הארת התע אקוד ,רבדה ןכ
 ראובי רשאכ אוהו ,י"שרפכ לארשי לש כ"עב ,הקזח דיבו ,הערפ לש כ"עב ,הקזח דיב יכ ,הארת םויה לבא ,םדוקמ
 לש הנעט לע הבושת הזו ,ירמגל תאצל םינאממה לארשי לע רבד היהש ,רבדה וז הקזח דיב 'יפ 'ו קוספב ןלהל
 .הקזח דיב ואצי מ"מד בישה ז"ע ,ערהל םהל םרג 'ה רבדש המבש הז תמחמ ,תאצל לארשי תנומא טועימ

 

13. Be’er Mayim Chaim – Get out of our land… 
 

 הקזח דיב" ןכ פ"עאו ,תאצל וצרי אל רשפאו ,םה םיערש םריבאו ןתד לע םג ול זמרו :םשרגי הקזח דיב
 ."םחלשל רהמל םעה לע םירצמ קזחתו" רמאנש ומכ ,לארשי לש םחרוכ לעב "וצראמ םשרגי
 

14. Chatam Sofer (also in Yismach Moshe) – The good ones wanted the redemption, the bad ones didn’t… 
 

 קוספה לכב .םירצמ ץראמ לארשי ינב ולע םישומחו 'וגו םעה תא םיקלא בסיו 'וגו םעה תא הערפ חלשב יהיו
 םשרגל םירצמה וכרצוה אל םתוא ...לארשי ינב םינוכמה םיקידצה יכ ,לארשי ינב בותכ אכהו ,םעה בותכ
 ושרוג אלולו ,םתמח לעו םפא לע םירצמ תאיצי היה םהל םיטוידהה םעה ךא ,החמשו ץפחב ואצי יכ םירצממ
  ."םיאצוי ויה אל םשמ

…what Rashi is saying exactly isthat  –15. Techeilet Mordechai  
 

 ,ןוצרב ואצי םיקידצה יאדובו ,םירצממ םחרכ לעב ואצי לארשיש תומש תשרפ ףוס י"שר בתכש המ עדונו
 ."םחרכ לעב ואצי םיעשרה אלא


