ANI HASHEM – Moshe Rabeinu’s mission for Am Yisrael
A. Moshe Rabeinu’s question: Shmot 4:1-4
אמר ,וְ ֵהן לֹא-יַ ֲא ִמינּו ִלי ,וְ לֹא יִ ְש ְמעּו ְבק ִֹליִ :כי
שמות פרק ד א וַ יַ ַען מ ֶֹׁשה ,וַ י ֹ ֶׁ
אמרַ ,מ ֶׁטה .
אמר ֵא ָליו יְ הוָ ה ַמה-זֶׁ ה ְביָ ֶׁדָך; וַ י ֹ ֶׁ
אמרּו ,לֹא-נִ ְר ָאה ֵא ֶׁליָך יְ הוָ ה .ב וַ י ֹ ֶׁ
יֹ ְ
יכהּו ַא ְר ָצה ,וַ יַ ְש ִל ֵכהּו ַא ְר ָצה וַ יְ ִהי ְלנָ ָחש; וַ יָ נָ ס מ ֶֹׁשהִ ,מ ָפנָ יו.
אמר ַה ְש ִל ֵ
ג וַ י ֹ ֶׁ
Compare 7:9-

ח וַ יֹּאמֶ ר יְהוָ ה ,אֶ ל-מ ֶֹּשה וְ אֶ לַ-אהֲ רֹּן לֵאמֹּר .ט כִּ י יְ ַדבֵ ר אֲ ֵלכֶם פַ ְרעֹּה לֵאמֹּרְ ,תנּו ָלכֶם
מוֹּפֵ ת; וְ ָאמַ ְר ָת אֶ לַ-אהֲ רֹּןַ ,קח אֶ ת-מַ ְטָך וְ הַ ְשלְֵך לִּ פְ נֵי-פַ ְרעֹּה--יְ ִהי לְ תַ נִ ין.
]B. God’s second commandment in Shmot 6:2-9 [Va’era

אמר ֵא ָליוֲ :א ִני יְ הוָ ה :
משה וַ י ֹ ֶׁ
ֹלהים ֶׁאלֶׁ -
ב וַ יְ ַד ֵבר ֱא ִ
נוד ְע ִתי
ּוש ִמי יְ הוָ ה לֹא ַ
ג וָ ֵא ָרא ֶׁאלַ -א ְב ָר ָהם ֶׁאל-יִ ְצ ָחק וְ ֶׁאל-יַ ֲעקֹב ְב ֵאל ַש ָדי ְ -
יתי ִא ָתם ָל ֵתת ָל ֶׁהם ֶׁאתֶׁ -א ֶׁרץ ְכנָ ַען ֵאת ֶׁא ֶׁרץ
ָל ֶׁהם :ד וְ גַ ם ֲה ִקמ ִֹתי ֶׁאתְ -ב ִר ִ

ְמגֻ ֵר ֶׁיהם ֲא ֶׁשר-גָ רּו ָבּה :ה וְ גַ ם ֲאנִ י ָש ַמ ְע ִתי ֶׁאת-נַ ֲא ַקת ְבנֵ י יִ ְש ָר ֵאל
ֲא ֶׁשר ִמ ְצ ַריִ ם ַמ ֲע ִב ִדים א ָֹתם וָ ֶׁאזְ כֹר ֶׁאתְ -ב ִר ִיתי :

ו ָל ֵכן ֱאמֹר ִל ְבנֵ י-יִ ְש ָר ֵאל ֲאנִ י יְ הוָ ה
אתי ֶׁא ְת ֶׁכם ִמ ַת ַחת ִס ְבֹלת ִמ ְצ ַריִ ם
הוצ ִ
 וְ ֵ
 וְ ִה ַצ ְל ִתי ֶׁא ְת ֶׁכם ֵמ ֲעב ָֹד ָתם
ּוב ְש ָפ ִטים ְגד ִֹלים :
רוע נְ טּויָ ה ִ
 וְ גָ ַא ְל ִתי ֶׁא ְת ֶׁכם ִבזְ ַ
אֹלהים וִ ַיד ְע ֶׁתם ִכי ֲאנִ י יְ הוָ ה
 וְ ָל ַק ְח ִתי ֶׁא ְת ֶׁכם ִלי ְל ָעם וְ ָהיִ ִיתי ָל ֶׁכם ֵל ִ
ּמוציא ֶׁא ְת ֶׁכם ִמ ַת ַחת ִס ְבלות ִמ ְצ ָריִ ם :
ֹלה ֶׁיכם ַה ִ
ֱא ֵ
אתי ֶׁאת-יָ ִדי ָל ֵתת א ָֹתּה
אתי ֶׁא ְת ֶׁכם ֶׁאלָ -ה ָא ֶׁרץֲ :א ֶׁשר נָ ָש ִ
 וְ ֵה ֵב ִ

מור ָשה ֲאנִ י יְ הוָ ה :
ְל ַא ְב ָר ָהם ְליִ ְצ ָחק ְּוליַ ֲעקֹב וְ נָ ַת ִתי א ָֹתּה ָל ֶׁכם ָ

משה ֵכן ֶׁ -אלְ -בנֵ י יִ ְש ָר ֵאל
ט וַ יְ ַד ֵבר ֶׁ
ּומ ֲעב ָֹדה ָק ָשה :
רּוח ֵ
משה ִמק ֶֹׁצר ַ
וְ לֹא ָש ְמעּו ֶׁאלֶׁ -
C. The parallel source from Yechezkel chapter 20

יחזקאל פרק כ
יעיתַ ,ב ֲח ִמ ִשי ֶׁב ָעשור ַלח ֶֹׁדשָ ,באּו ֲאנָ ִשים ִמזִ ְקנֵ י יִ ְש ָר ֵאל,
א וַ יְ ִהי ַב ָשנָ ה ַה ְש ִב ִ
ִל ְדר ֹש ֶׁאת-יְ הוָ ה; וַ יֵ ְשבּוְ ,ל ָפנָ י.
ב וַ יְ ִהי ְד ַבר-יְ הוָ הֵ ,א ַלי ֵלאמֹר .ג ֶׁבןָ -א ָדםַ ,ד ֵבר ֶׁאת-זִ ְקנֵ י יִ ְש ָר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ָת ֲא ֵל ֶׁהם כֹה
ָא ַמר ֲאד ָֹני יְ הוִ הֲ ,ה ִל ְדר ֹש א ִֹתיַ ,א ֶׁתם ָב ִאיםַ :חיָ -אנִ י ִאםִ -א ָד ֵרש ָל ֶׁכם ,נְ ֻאם ֲאד ֹנָ י
יעם.
הוד ֵ
בותםִ ,
תועבֹת ֲא ָ
יְ הוִ ה .ד ֲה ִת ְשפֹט א ָֹתםֲ ,ה ִת ְשפוט ֶׁבןָ -א ָדםֶׁ :אתֲ -
יהם ,כֹהָ -א ַמר ֲאד ָֹני יְ הוִ הְ ,ביום ָב ֳח ִרי ְביִ ְש ָר ֵאל ,וָ ֶׁא ָשא יָ ִדי ְלזֶׁ ַרע
ה וְ ָא ַמ ְר ָת ֲא ֵל ֶׁ

ֵבית יַ ֲעקֹב וָ ִאּוָ ַדע ָל ֶׁהם ְב ֶׁא ֶׁרץ ִמ ְצ ָריִ ם; וָ ֶׁא ָשא יָ ִדי ָל ֶׁהם ֵלאמֹרֲ ,אנִ י יְ הוָ ה
יאםֵ ,מ ֶׁא ֶׁרץ ִמ ְצ ָריִ םֶׁ :אלֶׁ -א ֶׁרץ
הוצ ָ
אתי יָ ִדי ָל ֶׁהםְ ,ל ִ
יכם .ו ַביום ַההּוא ,נָ ָש ִ
ֹלה ֶׁ
ֱא ֵ
ֲא ֶׁשרַ -ת ְר ִתי ָל ֶׁהם ,זָ ַבת ָח ָלב ְּוד ַבשְ --צ ִבי ִהיאְ ,ל ָכלָ -ה ֲא ָרצות.

ּלּולי ִמ ְצ ַריִ םַ ,אל-
ּוב ִג ֵ
קּוצי ֵעינָ יו ַה ְש ִליכּוְ ,
ז וָ א ַֹמר ֲא ֵל ֶׁהםִ ,איש ִש ֵ
יכם.
ֹלה ֶׁ
ִת ַט ָּמאּוֲ :אנִ י ,יְ הוָ ה ֱא ֵ

ח וַ יַ ְמרּוִ -בי ,וְ לֹא ָאבּו ִל ְשמ ַֹע

יהם לֹא ִה ְש ִליכּו,
קּוצי ֵעינֵ ֶׁ
ֵא ַליִ --איש ֶׁאתִ -ש ֵ

יהםְ ,ל ַכּלות ַא ִפי ָב ֶׁהםְ ,בתוְך,
ּלּולי ִמ ְצ ַריִ ם לֹא ָעזָ בּו; וָ א ַֹמר ִל ְשפְֹך ֲח ָמ ִתי ֲע ֵל ֶׁ
וְ ֶׁאתִ -ג ֵ
ֶׁא ֶׁרץ ִמ ְצ ָריִ ם .ט וָ ַא ַעש ְל ַמ ַען ְש ִמיְ ,ל ִב ְל ִתי ֵה ֵחל ְל ֵע ֵיני ַהגויִ ם ֲא ֶׁשרֵ -ה ָּמה ְבתו ָכםֲ --א ֶׁשר
יאם ֵמ ֶׁא ֶׁרץ ִמ ְצ ָריִ ם…
הוצ ָ
יהםְ ,ל ִ
יהם ְל ֵע ֵינ ֶׁ
נוד ְע ִתי ֲא ֵל ֶׁ
ַ
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א וַ יְ ַדבֵ ר יְ הוָה ,אֶ ל-מ ֶֹּשה לֵאמֹּר .ב ַדבֵ ר אֶ ל-בְ נֵי יִּ ְש ָראֵ ל ,וְ ָאמַ ְר ָת אֲ לֵהֶ ם :אֲ נִּי,
ֲשה אֶ ֶרץִ -מצְ ַריִ ם אֲ ֶשר יְ ַשבְ ֶתם-בָ ּהֹ ,לא תַ עֲשּו;
יְ הוָ ה אֱ ֹלהֵ יכֶם .ג כְ מַ ע ֵׂ
ּוכְ מַ ע ֲֵשה אֶ ֶרץ-כְ נַעַ ן אֲ ֶשר אֲ נִּי מֵ בִּ יא אֶ ְתכֶם ָשמָ הֹ ,לא תַ עֲשּו…
כדַאלִּ -תטַ ְמאּו ,בְ כָל-אֵ לֶה :כִּ י בְ כָל-אֵ לֶה נ ְִּט ְמאּו

הַ ּגוֹּיִּ ם ,אֲ ֶשר-אֲ נִּי ְמ ַשלֵחַ ִּמפְ נֵיכֶם.

E. The Seforno’s explanation, what enabled enslavement
ספורנו ,שמות פרק א

פסוק א אֵ לֶּה .הַ ִּנ ְזכ ִָּּרים ְבכָּאן הָּ יּו ְראּוי ִּים לְ הִּ ּו ַָּדע ְבשֵׁ ם ,כִּי כָּל אֶ חָּ ד מֵׁ הֶ ם
שב אִּ יש עַ ל שְ מו …
ָּראּוי לִּ הְ יות נֶחְ ָּ
ו ְאֵ לֶּה כָּל י ְמֵ י חַ יֵיהֶּ ם הָּ יּו לִמְ אורות ,ו ְלא יָּצָּא הַ ּדור לְתַ ְרּבּות ָּרעָּ ה.
מותם ,לא הָּ יּו הַ צַּדִ יקִ ים שֶּ ִּב ְבנֵיהֶּ ם כָּל כְָּך חֲ שּובִיםּ ,בְעֵ ינֵי אֱ להִ ים
ָּ
ָאמְ נָּם ַאחֲ ֵרי
ו ְָאדָּ ם .
פסוק ו וְכל הַ ּדור הַ הּוא .
כָּל שִ בְעִ ים נֶּפֶּ ש ,שֶּ לא ּבָּא הַ ּדור לְקִ לְקּול גָּמּור כָּל י ְמֵ יהֶּ ם .
פסוק ז פָּ רּו וַ ִּישְ ְרצּו .
ו ְַאחַ ר שֶּ מֵ תּו כָּל שִ בְעִ ים נֶּפֶּ ש נָּטּו לְדַ ְרכֵי שְ ָּרצִים ,שֶּ ָּרצִים ִלבְאֵ ר שָּ חַ ת.
פסוק יג וַ ַיעֲ בִּ דּו .
כְשֶּ ָּראּו אותָּ ם מְ ַבזִים עַ צְמָּ ם ִלפְעֻ לָּה פְ חּותָּ ה שָּ מּו אותָּ ם לַעֲ בָּדִ ים ,וְזֶּה ְכפִי מַ ה
שֶּ הָּ יּו מוסִ יפִים חַ טָּ את עַ ל חַ טָּ את (ע"פ ישעיה ל ,א) כֵן ָאבְדָּ ה עֲ צָּתָּ ם…
פסוק יד וַי ְמָּ ֲררּו אֶ ת חַ ֵׁייהֶ ם .
כַאֲ שֶּ ר הוסִ יפּו לַחֲ טא ּבְדֵ עות ּובְמַ עֲ שִ ים ,כְמו שֶּ הֵ עִ יד הַ נָּבִיא ּבְָאמְ רו "וַיַמְ רּו בִי

ו ְלא ָאבּו לִשְ מעַ אֵ לַי ,אִ יש שִ ּקּוצֵי עֵ ינֵיהֶּ ם לא הִ שְ לִיכּו ו ְאֶּ ת גִלּולֵי מִ צ ְַרי ִם
לא עָּ זָּבּו ,ו ָּאמַ ר לִשְ ּפְך חֲ מָּ תִ י עֲ ֵליהֶּ ם ְלכַלות אַ ּפִ י ּבָּהֶּ ם ּבְתוְך אֶּ ֶּרץ
מִ צ ְָּרי ִם" (יחזקאל כ ,ח),
וְכֵן הָּ י ְתָּ ה י ַד צ ֵָּריהֶּ ם עֲ ֵליהֶּ ם הָּ לוְך ו ְקָּ שָּ ה

