
ANI HASHEM – Moshe Rabeinu’s mission for Am Yisrael 

A. God’s commandment in Shmot 6:2-9  [Va’era] 

ר ֱאֹלִהים ֶאל ב ָליו-ַוְיַדבֵּ ֹּאֶמר אֵּ  : ֲאִני ְיהָוה :מֶשה ַוי

ָרא ֶאל ג ל-ְוַגם ֲאִני ָשַמְעִתי ֶאת ה.. ְבָרָהםַא -ָואֵּ י ִיְשָראֵּ ֲאֶשר ִמְצַרִים   ַנֲאַקת ְבנֵּ

 : ְבִריִתי-ָוֶאְזכֹּר ֶאתַמֲעִבִדים אָֹּתם 

י ו ן ֱאמֹּר ִלְבנֵּ ל-ָלכֵּ  ֲאִני ְיהָוה     :ִיְשָראֵּ

אִתי ֶאְתֶכם ִמַתַחת ִסְבֹלת ִמְצַרִים  •  ְוהוצֵּ

ֲעבָֹּדָתם  •  ְוִהַצְלִתי ֶאְתֶכם מֵּ

 : ְגדִֹּליםְוָגַאְלִתי ֶאְתֶכם ִבְזרוַע ְנטּוָיה ּוִבְשָפִטים  •

אֹלִהים ִויַדְעֶתם ִכי ֲאִני  •  …ְוָלַקְחִתי ֶאְתֶכם ִלי ְלָעם ְוָהִייִתי ָלֶכם לֵּ

אִתי ֶאְתֶכם ֶאל  • בֵּ   ְוָנַתִתי אָֹּתּה ָלֶכם מוָרָשה …ָהָאֶרץ-ְוהֵּ

 : ֲאִני ְיהָוה •

ן ט ר מֶשה כֵּ ל-ֶאל  - ַוְיַדבֵּ י ִיְשָראֵּ  ְבנֵּ

ֹּא ָשְמעּו ֶאל  ֲעבָֹּדה ָקָשה מֶשה-ְול  : ִמקֶֹּצר רּוַח ּומֵּ

B. What was so bad about Egyptian culture- Vayikra 18 

ר ְיהָוה, ֶאל א אֹמר-ַוְיַדבֵּ ר ֶאל ב.  ֹמֶשה לֵּ ֶהם:-ַדבֵּ ל, ְוָאַמְרָת ֲאלֵּ י ִיְשָראֵּ ֲאִני,   ְבנֵּ
יֶכם ה ֶאֶרץ ג.  ְיהָוה ֱאֹלהֵּ ַמֲעשֵׂ ַרִים-כְּ ָבּה, לֹא ַתֲעשּו; -ֲאֶשר ְיַשְבֶתם ִמצְּ
ה ֶאֶרץ ִביא ֶאְתֶכם ָשָמה, לֹא ַתֲעשּו-ּוְכַמֲעשֵּ  …ְכַנַען ֲאֶשר ֲאִני מֵּ

 Followed by the “arayot” – forbidden relationship [incest…] 

  In 18:6-23, then summarized: 

ֶלה:-ִתַטְמאּו, ְבָכל-ַאלכד   אֵּ

ֶלה ִנְטְמאּו ַהּגֹוִים-ִכי ְבָכל   יֶכם-, ֲאֶשראֵּ ַח ִמְפנֵּ  ֲאִני ְמַשלֵּ

 



C. The parallel source from Yechezkel chapter 20 
 יחזקאל פרק כ

ל, ַוְיִהי ַבָשָנה ַהְשִביִעית, ַבֲחִמִשי ֶבָעשור ַלחֶֹּדש א י ִיְשָראֵּ , ָבאּו ֲאָנִשים ִמִזְקנֵּ

ְשבּו, ְלָפָני.-ִלְדרֹּש ֶאת אמֹּר-ַוְיִהי ְדַבר ב  ְיהָוה; ַויֵּ ַלי לֵּ ר -ֶבן ג  .ְיהָוה, אֵּ ָאָדם, ַדבֵּ

ל-ֶאת י ִיְשָראֵּ ש ָלֶכם, ְנֻאם ֲאדָֹּני -ָאִני ִאם-ַחי  :ֲהִלְדרֹּש אִֹּתי, ַאֶתם ָבִאים …ִזְקנֵּ ִאָדרֵּ

ם-ֶאת  ָאָדם:-ֶבן ֲהִתְשפֹּט אָֹּתם, ֲהִתְשפוט ד  .ְיהִוה  .תוֲעבֹּת ֲאבוָתם, הוִדיעֵּ

יֶהם, כֹּה ה   לָאַמר ֲאדָֹּני ְיהִוה, -ְוָאַמְרָת ֲאלֵּ , ָוֶאָשא ָיִדי ְלֶזַרע ְביום ָבֳחִרי ְבִיְשָראֵּ

ית ַיֲעקֹּב  אמֹּר, ֲאִני ְיהָוה ; ָוִאָּוַדע ָלֶהם ְבֶאֶרץ ִמְצָרִיםבֵּ ָוֶאָשא ָיִדי ָלֶהם לֵּ

ֶאֶרץ ִמְצָרִים:, ָנָשאִתי ָיִדי ָלֶהםַביום ַההּוא ו  .יֶכםֱאֹלהֵּ  ֶאֶרץ -ֶאל  , ְלהוִציָאם, מֵּ

 .ָהֲאָרצות-ְצִבי ִהיא, ְלָכל--ַתְרִתי ָלֶהם, ָזַבת ָחָלב ּוְדַבש-ֲאֶשר

ֶהם,  ז   יָואַֹּמר ֲאלֵּ יָניו ַהְשִליכּו, ּוְבִגּלּולֵּ י עֵּ -ִמְצַרִים, ַאל ִאיש ִשקּוצֵּ

יֶכם  ִתַטָמאּו: ֹּא ָאבּו ִלְשמַֹּע ִבי, -ַוַיְמרּו ח    .ֲאִני, ְיהָוה ֱאֹלהֵּ ַלי ְול ִאיש --אֵּ

ֹּא ִהְשִליכּו, ְוֶאת-ֶאת יֶהם ל ינֵּ י עֵּ ֹּא ָעָזבּו; ָואַֹּמר ִלְשפְֹּך ֲחָמִתי -ִשקּוצֵּ י ִמְצַרִים ל ִגּלּולֵּ

יֶהם, ְלַכּלות ַאִפי ָבֶהם,  …ָוַאַעש ְלַמַען ְשִמי ט  .ְבתוְך, ֶאֶרץ ִמְצָרִים ֲעלֵּ

D. The Seforno’s explanation, what enabled enslavement 

י ַחיֵּיֶהם ָהיּו ִלְמאורות, ְולא ָיָצא ַהדור ְלַתְרבּות ָרָעה.    אפסוק    , שמות פרק א ֶלה ָכל ְימֵּ ְואֵּ
י מוָתם יֶהם ָכל ָכְך ֲחשּוִבים ,ָאְמָנם ַאֲחרֵּ י ֱאלִהים ְוָאָדם ,לא ָהיּו ַהַצִדיִקים ֶשִבְבנֵּ ינֵּ  . ְבעֵּ

 
צּו  פסוק ז רְּ רּו ַוִישְּ ִצים,. פָּ רָּ י שְּ כֵׂ ַדרְּ טּו לְּ ִעים ֶנֶפש נָּ ל ִשבְּ תּו כָּ ַאַחר ֶשמֵׂ ַחת. וְּ ר שָּ אֵׂ ִצים ִלבְּ  ֶשרָּ

 

ְכֶשָראּו אוָתם ְמַבִזים ַעְצָמם ִלְפֻעָלה ְפחּוָתה ָשמּו אוָתם ַלֲעָבִדים, . ַוַיֲעִבדּו  פסוק יג
ן ָאְבָדה ֲעָצָתם  …ְוֶזה ְכִפי ַמה ֶשָהיּו מוִסיִפים ַחָטאת ַעל ַחָטאת )ע"פ ישעיה ל, א( כֵּ

 

ֲררּו ֶאת ַחיֵׂיֶהם  פסוק יד מָּ  . ַויְּ

עות  ִעיד ַהָנִביא ְבָאְמרו "ַוַיְמרּו ִבי ְולא ַכֲאֶשר הוִסיפּו ַלֲחטא ְבדֵּ ּוְבַמֲעִשים, ְכמו ֶשהֵּ
ַלי, ַרִים לא ָעָזבּו ָאבּו ִלְשמַע אֵּ ֶאת ִגּלּוֵלי ִמצְׁ ִליכּו וְׁ  ”…ִאיׁש ִׁשּקּוֵצי ֵעיֵניֶהם לא ִהׁשְׁ


