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Questions

The Busy Generation

T

ספר שמות פרק יד

he Ibn Ezra’s question seems
far better than his answer.
His question was that we are
dealing with a life and death issue.
600,000 men left Egypt fully armed.
Their archenemy is now descending
upon them. The very masters who
bled and tortured them for 210 years
are now approaching to kill them. And
the Jewish Nation far outnumbers the
Egyptian. How is it possible that they
wouldn’t fight or that they would have
been killed out?

יהם וְ ִה ֵ ּנה ִמ ְצ ַריִ ם
ֶ ֵש ָר ֵאל ֶאת ֵעינ
ׂ ְ ִשא ּו ְבנֵ י י
ׂ ְ וי) ּו ַפ ְרעה ִה ְק ִריב וַ ִ ּי
ש ָר ֵאל ֶאל יְ דוָ ד
ֶ נ ֵֹס ַע ַא ֲח ֵר
ׂ ְ ִיהם וַ ִ ּי ְירא ּו ְמאד וַ ִ ּי ְצ ֲעק ּו ְבנֵ י י
משה ֲה ִמ ְּבלִ י ֵאין ְק ָב ִרים ְּב ִמ ְצ ַריִ ם לְ ַק ְח ָּתנ ּו
ֶ ׁ יאמר ּו ֶאל
ְ ַיא) ו
יאנ ּו ִמ ִּמ ְצ ָריִ ם
ָ ית ָ ּלנ ּו לְ הוֹ ִצ
ָ ש
ׂ ִ ָלמ ּות ַּב ִּמ ְד ָּבר ַמה ּזֹאת ָע
ָ
יב) ֲהלא זֶ ה ַה ָ ּד ָבר ֲא ׁ ֶשר ִ ּד ַּב ְרנ ּו ֵא ֶליך ְב ִמ ְצ ַריִ ם ֵלאמר ֲח ַדל
ִמ ֶּמנּ ּו וְ נַ ַע ְב ָדה ֶאת ִמ ְצ ָריִ ם ִּכי טוֹ ב ָלנ ּו ֲעבד ֶאת ִמ ְצ ַריִ ם ִמ ֻּמ ֵתנ ּו
ַּב ִּמ ְד ָּבר
משה ֶאל ָה ָעם ַאל ִּת ָירא ּו ִה ְתיַ ְ ּצב ּו ּו ְרא ּו ֶאת יְ ׁש ּו ַעת
ֶ ׁ יאמר
ֶ ַיג) ו
יתם ֶאת ִמ ְצ ַריִ ם ַה ּיוֹ ם
ֶ שה ָל ֶכם ַה ּיוֹ ם ִּכי ֲא ׁ ֶשר ְר ִא
ׂ ֶ יְ דוָ ד ֲא ׁ ֶשר יַ ֲע
תספ ּו לִ ְרא ָֹתם עוֹ ד ַעד עוֹ ָלם
ִ ל ֹא
יד) יְ דוָ ד יִ ָ ּל ֵחם ָל ֶכם וְ ַא ֶּתם ַּת ֲח ִר ׁש ּון

His answer is that they were brought
up as slaves to their masters. Yet that
doesn’t seem to answer the very question. After all, why wouldn’t they have
stood up for their lives? While it may
be true that they were once slaves, now
they are free. These people are no longer their masters, so what is the logic
in assuming the Jews would have lost
that battle?

אבן עזרא על שמות פרק יד פסוק יג

 כי אתם לא תעשו מלחמה- ’יג) התיצבו וראו את ישועת ה
 יש לתמוה.רק תראו את ישועת ה’ אשר יעשה לכם היום
איך יירא מחנה גדולה של שש מאות אלף איש מהרודפים
 התשובה. ולמה לא ילחמו על נפשם ועל בניהם.אחריהם
כי המצרים היו אדונים לישראל וזה הדור היוצא ממצרים
 ואיך יוכל.למד מנעוריו לסבול עול מצרים ונפשו שפלה
 והיו ישראל נרפים ואינם מלומדים.עתה להלחם עם אדוניו
 הלא תראה כי עמלק בא בעם מועט ולולי תפלת.למלחמה
 והשם לבדו שהוא עושה.משה היה חולש את ישראל
 סבב שמתו כל העם היוצא. ולו נתכנו עלילות.גדולות
 כי אין כח בהם להלחם בכנענים עד.ממצרים הזכרים
 והיתה להם נפש.שקם דור אחר דור המדבר שלא ראו גלות
גבוהה כאשר הזכרתי בדברי משה בפרשת ואלה שמות
Ibn Ezra
It is a wonder how a large camp of 600,000 men would be
afraid of people chasing after them. Why wouldn’t they fight
for their lives and for those of their children?
The answer is that the Egyptians were masters to the Israelites, and the generation that was now leaving Mitzrayim had
learned from its youth to suffer the yoke of the Egyptians. As a
result, they were of lowly self-image. How could they possibly
fight against their masters? It wasn’t until the next generation
came into being, those who had been brought up in the desert
and hadn’t seen slavery, that the Jewish Nation gained an elevated self-image.
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