
ANI HASHEM – Moshe Rabeinu’s mission for Am Yisrael 

A.  Moshe Rabeinu’s question:  Shmot 4:1-4 

ר, ְוֵהן לֹא א   שמות פרק ד ה, ַויֹאמֶׁ ִכי   עּו ְבקִֹלי:ַיֲאִמינּו ִלי, ְולֹא ִיְשְמ -ַוַיַען ֹמשֶׁ

יָך ְיהָוה-יֹאְמרּו, לֹא ר ֵאָליו ְיהָוה ב  .ִנְרָאה ֵאלֶׁ ה-ַמה ַויֹאמֶׁ ה זֶׁ ר, ַמטֶׁ ָך; ַויֹאמֶׁ   .ְבָידֶׁ

ר ַהְשִליֵכהּו ַאְרָצה, ַוַיְשִלֵכהּו ַאְרָצה  ג  ה, ִמָפָניוַוְיִהי ְלָנָחשַויֹאמֶׁ  .; ַוָיָנס ֹמשֶׁ

Compare 7:9- 

ֶשה ְוֶאל-ַויֹּאֶמר ְיהָוה, ֶאל ח ר, ְתנּו ָלֶכם  ט.  ַאֲהרֹּן ֵלאמֹּר-מֹּ י ְיַדֵבר ֲאֵלֶכם ַפְרעֹּה ֵלאמֹּ כִּ
ֵפת; ְוָאַמְרָת ֶאל ן, ַקח ֶאת-מוֹּ ְפֵני-ַאֲהרֹּ  .ְיִהי ְלַתִנין--ַפְרעֹּה-ַמְטָך ְוַהְשֵלְך לִּ

 

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

ל ב ר ֵאָליו-ַוְיַדֵבר ֱאֹלִהים אֶׁ ה ַויֹאמֶׁ  : ֲאִני ְיהָוה :משֶׁ

ל ג ל-ָוֵאָרא אֶׁ ל-ַאְבָרָהם אֶׁ נוַדְעִתי ּוְשִמי ְיהָוה לֹא -ְבֵאל ַשָדי  ַיֲעקֹב-ִיְצָחק ְואֶׁ

ם תְוַגם ֲהִקֹמִתי  ד:  ָלהֶׁ ת ְבִריִתי-אֶׁ ם אֶׁ ץ -ִאָתם ָלֵתת ָלהֶׁ רֶׁ ץ ְכָנַען ֵאת אֶׁ רֶׁ אֶׁ

ר ם ֲאשֶׁ ת ה: ָגרּו ָבּה-ְמֻגֵריהֶׁ   ֵני ִיְשָרֵאלַנֲאַקת בְ -ְוַגם ֲאִני ָשַמְעִתי אֶׁ

ר ִמְצַרִים ַמֲעִבִדים ֹאָתם  תֲאשֶׁ ְזכֹר אֶׁ  : ְבִריִתי-ָואֶׁ

 ֲאִני ְיהָוהִיְשָרֵאל -ָלֵכן ֱאֹמר ִלְבֵני ו

  ם ְתכֶׁ  ִמַתַחת ִסְבֹלת ִמְצַרִים ְוהוֵצאִתי אֶׁ

 ם ְתכֶׁ   ֵמֲעבָֹדָתם ְוִהַצְלִתי אֶׁ

 ם ְתכֶׁ  : ים ְגדִֹליםִבְזרוַע ְנטּוָיה ּוִבְשָפִט  ְוָגַאְלִתי אֶׁ

 ם ֵלאֹלִהים ם ִלי ְלָעם ְוָהִייִתי ָלכֶׁ ְתכֶׁ ם ִכי ֲאִני ְיהָוה  ְוָלַקְחִתי אֶׁ ִויַדְעתֶׁ

ם ִמַתַחת ִסְבלות ִמְצָרִים ְתכֶׁ ם ַהּמוִציא אֶׁ  : ֱאֹלֵהיכֶׁ

 ל ם אֶׁ ְתכֶׁ ץ-ְוֵהֵבאִתי אֶׁ ת :ָהָארֶׁ ר ָנָשאִתי אֶׁ ָלֵתת ֹאָתּה ָיִדי -ֲאשֶׁ

ם מוָרָשה  ְצָחק ּוְלַיֲעקֹבְלַאְבָרָהם ְליִ   : ֲאִני ְיהָוהְוָנַתִתי ֹאָתּה ָלכֶׁ



 

ה ֵכן ט ל  - ַוְיַדֵבר משֶׁ  ְבֵני ִיְשָרֵאל-אֶׁ

ל  ה-ְולֹא ָשְמעּו אֶׁ ר רּוַח ּוֵמֲעבָֹדה ָקָשה משֶׁ  : ִמקֹצֶׁ

 

C.  The parallel source from Yechezkel chapter 20 

 יחזקאל פרק כ

ש א ָעשור ַלחֹדֶׁ , ָבאּו ֲאָנִשים ִמִזְקֵני ִיְשָרֵאל, ַוְיִהי ַבָשָנה ַהְשִביִעית, ַבֲחִמִשי בֶׁ

ת    ְיהָוה; ַוֵיְשבּו, ְלָפָני.-ִלְדרֹש אֶׁ

ן ג  .ְיהָוה, ֵאַלי ֵלאֹמר-ַוְיִהי ְדַבר ב ת-בֶׁ ם כֹה ִזְקֵני ִיְשָרֵאל ְוָאַמ -ָאָדם, ַדֵבר אֶׁ ְרָת ֲאֵלהֶׁ

ם ָבִאיםָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה,  ם, ְנֻאם ֲאדָֹני -ָאִני ִאם-ַחי  :ֲהִלְדרֹש ֹאִתי, ַאתֶׁ ִאָדֵרש ָלכֶׁ

ן ד  .ְיהִוה ת  ָאָדם:-ֲהִתְשֹפט ֹאָתם, ֲהִתְשפוט בֶׁ  .תוֲעבֹת ֲאבוָתם, הוִדיֵעם-אֶׁ

ם, כֹה ה   ַרע ְביום ָבֳחִרי ְבִיְשָרֵאלי ְיהִוה, ָאַמר ֲאדֹנָ -ְוָאַמְרָת ֲאֵליהֶׁ ָשא ָיִדי ְלזֶׁ , ָואֶׁ

ץ ִמְצָרִיםֵבית ַיֲעקֹב  רֶׁ ם ְבאֶׁ ם ֵלאֹמר, ֲאִני ְיהָוה ; ָוִאָּוַדע ָלהֶׁ ָשא ָיִדי ָלהֶׁ ָואֶׁ

ם םַביום ַההּוא ו  .ֱאֹלֵהיכֶׁ ץ ִמְצָרִים:, ָנָשאִתי ָיִדי ָלהֶׁ רֶׁ ל  , ְלהוִציָאם, ֵמאֶׁ ץ-אֶׁ רֶׁ  אֶׁ

ר ם, ָזַבת ָחָלב ּוְדַבש-ֲאשֶׁ  .ָהֲאָרצות-ְצִבי ִהיא, ְלָכל--ַתְרִתי ָלהֶׁ

ם,  ז   -ִאיש ִשקּוֵצי ֵעיָניו ַהְשִליכּו, ּוְבִגּלּוֵלי ִמְצַרִים, ַאלָוֹאַמר ֲאֵלהֶׁ

ם  :ִתַטָּמאּו  .ֲאִני, ְיהָוה ֱאֹלֵהיכֶׁ

ת ִאיש--ֵאַלי ְולֹא ָאבּו ִלְשֹמַע ִבי, -ַוַיְמרּו ח   ם לֹא ִהְשִליכּו, -אֶׁ ִשקּוֵצי ֵעיֵניהֶׁ

ת ם, ְבתוְך, -ְואֶׁ ם, ְלַכּלות ַאִפי ָבהֶׁ ִגּלּוֵלי ִמְצַרִים לֹא ָעָזבּו; ָוֹאַמר ִלְשֹפְך ֲחָמִתי ֲעֵליהֶׁ

ץ ִמְצָרִים רֶׁ ר ט  .אֶׁ ר --ָכםֵהָּמה ְבתו -ָוַאַעש ְלַמַען ְשִמי, ְלִבְלִתי ֵהֵחל ְלֵעיֵני ַהגוִים ֲאשֶׁ ֲאשֶׁ

ץ ִמְצָרִים רֶׁ ם, ְלהוִציָאם ֵמאֶׁ ם ְלֵעיֵניהֶׁ  …נוַדְעִתי ֲאֵליהֶׁ



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

ר-ַוְיַדֵבר ְיהָוה, ֶאל א ֶשה ֵלאמֹּ ְשָרֵאל, ְוָאַמְרָת ֲאֵלֶהם:-לַדֵבר אֶ  ב.  מֹּ י,   ְבֵני יִּ ֲאנִּ
ה ֶאֶרץ ג.  ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶכם ָבּה, ֹלא ַתֲעשּו; -ֲאֶשר ְיַשְבֶתם ִמְצַרִים-ְכַמֲעשֵׂ
יא-ּוְכַמֲעֵשה ֶאֶרץ י ֵמבִּ  …ֶאְתֶכם ָשָמה, ֹלא ַתֲעשּו ְכַנַען ֲאֶשר ֲאנִּ

ַטְמאּו, ְבָכל-ַאלדכ  י ְבָכל  ֵאֶלה:-תִּ ם-כִּ יִּ ְטְמאּו ַהּגוֹּ ְפֵניֶכם-, ֲאֶשרֵאֶלה נִּ י ְמַשֵלַח מִּ  .ֲאנִּ

E.  The Seforno’s explanation, what enabled enslavement 

  אספורנו, שמות פרק 

ֶהם . ֵאלֶּה    פסוק א   ד מֵׁ י כָּל ֶאחָּ ם, כִּ ּוַָּדע ְבשֵׁ יּו ְראּויִּים ְלהִּ ים ְבכָּאן הָּ רִּ ַהנְִּזכָּ
יש ַעל ְשמו ב אִּ ְהיות ֶנְחשָּ אּוי לִּ   …    רָּ

ה. עָּ יּו ִלְמאורות, וְלא יָּצָּא ַהּדור ְלַתְרּבּות רָּ ם הָּ ה כָּל יְֵמי ַחיֵיהֶּ  וְֵאלֶּ
ם ָאְמנָּם ַאֲחֵרי  ם כָּל כְָּך ֲחשּוִבים ,מותָּ ִּבְבנֵיהֶּ יּו ַהַצִּדיִקים שֶּ ְּבֵעינֵי ֱאלִהים  ,לא הָּ

ם  . וְָאדָּ
 

 . וְכל ַהּדור ַההּוא   פסוק ו
ם א ַהּדור ְלִקְלקּול גָּמּור כָּל יְֵמיהֶּ לא ּבָּ ש, שֶּ  . כָּל ִשְבִעים נֶּפֶּ

 
רּו וַיְִּשְרצּו  פסוק ז  . פָּ

ֵמתּו כָּל שִ  ִצים,וְַאַחר שֶּ ש נָּטּו ְלַדְרֵכי ְשרָּ ַחת. ְבִעים נֶּפֶּ ִצים ִלְבֵאר שָּ רָּ  שֶּ
 

דּו  פסוק יג  . וַַיֲעבִּ
ִדים, וְזֶּה ְכִפי ַמה  ם ַלֲעבָּ מּו אותָּ ה שָּ ה ְפחּותָּ ם ִלְפֻעלָּ ם ְמַבִזים ַעְצמָּ אּו אותָּ רָּ ְכשֶּ

ם ה ֲעצָּתָּ את )ע"פ ישעיה ל, א( ֵכן ָאְבדָּ את ַעל ַחטָּ יּו מוִסיִפים ַחטָּ הָּ  …שֶּ
 

ֲררּו ֶאת ַחיֵׁיהֶ   פסוק יד  . םוַיְמָּ

ֵהִעיד ַהנִָּביא ְּבָאְמרו ר הוִסיפּו ַלֲחטא ְּבֵדעות ּוְבַמֲעִשים, ְכמו שֶּ "וַיְַמרּו ִבי  ַכֲאשֶּ
ת ִגלּוֵלי ִמְצַריִם  ם לא ִהְשִליכּו וְאֶּ וְלא ָאבּו ִלְשמַע ֵאַלי, ִאיש ִשּקּוֵצי ֵעינֵיהֶּ

ם ְלַכלות ִתי ֲעֵליהֶּ זָּבּו, וָּאַמר ִלְשּפְך ֲחמָּ ץ  לא עָּ רֶּ ם ְּבתוְך אֶּ הֶּ ַאִּפי ּבָּ
יִם" )יחזקאל כ, ח(,  ִמְצרָּ

ה  שָּ לוְך וְקָּ ם הָּ ם ֲעֵליהֶּ ֵריהֶּ ה יַד צָּ יְתָּ  וְֵכן הָּ


