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 ד"ר חזות גבריאל

 

  

 :חטאי אברהם כגורם לגלות. 1

אמר רבי אבהו אמר רבי אלעזר: מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים מאתים ועשר 
בתלמידי חכמים, שנאמר: "וירק את חניכיו ילידי ביתו". ושמואל אמר:  שנים? מפני שעשה אנגרייא

מפני שהפריז על מדותיו של הקב"ה ]רש"י: שהגדיל לישאל על מדותיו של הקב"ה, שאמר "במה 
אדע"[, שנאמר: "במה אדע כי אירשנה". ורבי יוחנן אמר: שהפריש בני אדם מלהיכנס תחת כנפי 

  .הרכוש קח לך" ]ולא היה לו לעשות כן שהיה לו לגיירם[השכינה, שנאמר: "תן לי הנפש ו

הרמב"ן רואה במעשי אברהם את הסיבה לגלות מצרים, אלא שהוא מוצא את חטאו בעניין . 2
 :אחר

דע כי אברהם אבינו ָחָטא ֵחטא גדול בשגגה, שהביא אשתו הצדקת במכשול עֹון מפני פחדו פן 
ועל המעשה הזה נגזר על זרעו הגלות … שיציל אותו ואת אשתו יהרגוהו, והיה לו לבטוח באלהיו

 . בארץ מצרים ביד פרעה

אברבנאל משייך את החטא לבניו של יעקב, ורואה במכירת יוסף את המעשה שגרם לגלות . 3
  :מצרים

לפי שבמצרים חטאו, שמכרוהו להיות עבד שם, היה ראוי שילקו במצרים ויהיו עבדים שמה, הם 
 ם, שנים רבותובניהם וזרע

 , הנביא יחזקאל:חטאי בני ישראל טרם הירידה למצרים ובמשך שהותם שם כגורם לגלות. 4

ָני ה' ְביֹום ָבֳחִרי ְבִיְשָרֵאל ָוֶאָשא ָיִדי ְלֶזַרע ֵבית ַיֲעקֹּב ָוִאָוַדע ָלהֶ  ם ְבֶאֶרץ ְוָאַמְרָת ֲאֵליֶהם כֹּה ָאַמר ֲאדֹּ
ֶהם ֵלאמֹּר ֲאִני ה' ֱאֹלֵהיֶכם. ַבּיֹום ַההוא ָנָשאִתי ָיִדי ָלֶהם ְלהֹוִציָאם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ִמְצָרִים ָוֶאָשא ָיִדי לָ 

ֶאל ֶאֶרץ ֲאֶשר ַתְרִתי ָלֶהם ָזַבת ָחָלב וְדַבש ְצִבי ִהיא ְלָכל ָהֲאָרצֹות. ָואַֹּמר ֲאֵלֶהם ִאיש ִשּקוֵצי ֵעיָניו 
ַע ֵאַלי ִאיש ֶאת ִשּקוֵצי ַהְשִליכו וְבִגּלוֵלי ִמְצַר  ֹּא ָאבו ִּלְשמֹּ ִים ַאל ִתַטָמאו ֲאִני ה' ֱאֹלֵהיֶכם. ַוַּיְמרו ִבי ְול

ֹּא ָעָזבו ָואַֹּמר ִלְשפְֹּך ֲחָמִתי ֲעֵליֶהם ְלַכּלֹות ַאִפי ָבֶהם  ֹּא ִהְשִליכו ְוֶאת ִגּלוֵלי ִמְצַרִים ל ְבתֹוְך ֶאֶרץ ֵעיֵניֶהם ל
. ָוַאַעש ְלַמַען ְשִמי ְלִבְלִתי ֵהֵחל ְלֵעיֵני ַהגֹוִים ֲאֶשר ֵהָמה ְבתֹוָכם ֲאֶשר נֹוַדְעִתי ֲאֵליֶהם ְלֵעיֵניֶהם ִמְצָרִים

 .י(-ְלהֹוִציָאם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים. ָואֹוִציֵאם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ָוֲאִבֵאם ֶאל ַהִמְדָבר )יחזקאל כ ה

  

 , המלבי"ם:לחינוך העםגלות מצרים כאמצעי . 5

והיה גלות מצרים הכנה אל ירושת … היה צריך שירדו תחילה לכור הברזל לצרפם שם בכור עוני
 הארץ". לדבריו, הקב"ה ביקש לטהר את בני ישראל באמצעות "כור הברזל" 

 נחמה ליבוביץ. 6

טון האדם באדם "שירגישו הם בבשרם מהי עבדות ומהי השָפלה, ומהו היות נתון לחמס ולגזל ולשל
 לרע לו". 

 :אברבנאל מביא טעם נוסף לצורך הגליית ישראל למצרים. 7
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שהביאם הקב"ה למצרים כדי להרבות שם מופתיו באופן שיתבאר להם יכולת ה' ולא יישאר בלבם 
שמה, כי פעולות ה' לא היה על ידי כשוף  שום ספק כי הייתה ארץ מצרים מלאה כשופים. ונתברר

  ."'כי אם בכוח היכולת הבלתי בעל תכלית, וכמו שכתוב "ולמען תספר" ונאמר "וידעת כי אני ה

 :הרמב"ם, שיעבוד מצרים הוא פרי הבחירה החופשית של המצריים. 8

 :כך הרמב"ם מציג את דעתו בעניין בחירתו החופשית של האדם

אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק הרשות בידו, ואם רצה רשות לכל אדם נתונה. 
להטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע הרשות בידו, הוא שכתוב בתורה: "הן האדם היה כאחד ממנו 
לדעת טוב ורע", כלומר הן מין זה של אדם היה יחיד בעולם ואין מין שני דומה לו בזה העניין שיהא 

ו יודע הטוב והרע ועושה כל מה שהוא חפץ, ואין מי שיעכב בידו הוא מעצמו בדעתו ובמחשבת
 .[24]מלעשות הטוב או הרע וכיון שכן הוא פן ישלח ידו

 :ובהמשך, הרמב"ם כותב

והלא כתוב בתורה "ועבדום וענו אותם", הרי גזר על המצריים לעשות רע, וכתיב "וקם העם הזה 
וזנה אחרי אלהי נכר הארץ", הרי גזר על ישראל לעבוד עבודה זרה, ולמה נפרע מהם? לפי שלא גזר 

יש פלוני הידוע שיהיה הוא הזונה, אלא כל אחד ואחד מאותם הזונים לעבוד עבודה זרה אילו על א
לא רצה לעבוד לא היה עובד, ולא הודיעו הבורא אלא מנהגו של עולם. הא למה זה דומה? לאומר 
העם הזה יהיה בהם צדיקים ורשעים, לא מפני זה יאמר הרשע כבר נגזר עליו שיהיה רשע מפני 

משה שיהיו רשעים בישראל, כעניין שנאמר "כי לא יחדל אביון מקרב הארץ", וכן שהודיע ל
המצריים כל אחד ואחד מאותם המצירים והמריעים לישראל אילו לא רצה להרע להם הרשות בידו, 

 שלא גזר על איש ידוע אלא הודיעו שסוף זרעו עתיד להשתעבד בארץ לא להם, וכבר אמרנו שאין 

 שמות פרק א . 9

ם: פ ֶרץ אָֹּתַּֽ א ָהָא֖ ד ַוִתָמֵלּ֥ ד ְמאֹֹּ֑ ַעְצ֖מו ִבְמאֵֹּ֣ ו ַוַּיַּֽ ִַּֽיְשְר֛צו ַוִּיְרבּ֥ ל ָפ֧רו ַוַּֽ  )ז( וְבֵנֵ֣י ִיְשָרֵאֵ֗

ף: ע ֶאת־יֹוֵסַּֽ א־ָיַד֖ ַֹּּֽ ר ל ִים ֲאֶשּ֥ ש ַעל־ִמְצָרֹ֑ ֶלְך־ָחָד֖  )ח( ַוָּיַָּֽ֥קם ֶמַּֽ

ם ְבֵנֵ֣י ִיְש  ה ַעַ֚ ֹו ִהֵנֵ֗ אֶמר ֶאל־ַעמֹ֑ ֹּ֖ נו:)ט( ַוּי ב ְוָע֖צום ִמֶמַּֽ ל ַרּ֥  ָרֵאֵ֔

ינו וְ  ְנֵאֵ֔ ף ַגם־הו֙א ַעל־שֵֹּ֣ אָנה ִמְלָחָמ֙ה ְונֹוַסֶ֤ י־ִתְקֶרֶ֤ ה ִכַּֽ ה ְוָהָיָ֞ ֹו ֶפן־ִיְרֶבֵ֗ ה לֹ֑ ְתַחְכָמ֖ ָבה ִנַּֽ ה ִמן־)י( ָהּ֥ נו ְוָעָלּ֥ ִנְלַחם־ָב֖
ֶרץ:  ָהָאַּֽ

ַען ַענֹּ  ים ְלַמּ֥ י ִמִסֵ֔ ימו ָעָלי֙ו ָשֵרֵ֣ ס:)יא( ַוָּיִשֶ֤ ם ְוֶאת־ ַרַעְמֵסַּֽ ה ֶאת־ִפתֹּ֖ י ִמְסְכנֹו֙ת ְלַפְרעֵֹּ֔ ֶבן ָעֵרֶ֤ ם ַוִּיִּ֜  ֖תֹו ְבִסְבֹלָתֹ֑

ל: צו ִמְפֵנ֖י ְבֵנּ֥י ִיְשָרֵאַּֽ ץ ַוָּיק ֻ֕ ן ִיְפרֹֹּ֑ ה ְוֵכֵ֣ ן ִיְרֶב֖ ֹו ֵכּ֥ ו אֹּתֵ֔  )יב( ְוַכֲאֶש֙ר ְיַענֵ֣

ל בְ  ִים ֶאת־ְבֵנּ֥י ִיְשָרֵא֖ דו ִמְצַר֛ ֶרְך:)יג( ַוַּיֲעִב֧  ָפַּֽ

ָדָתֵ֔  ת ָכל־ֲעבֵֹּ֣ ה ֵאַ֚ ה ַבָשֶדֹ֑ ָד֖ ים וְבָכל־ֲעבֹּ ֶמ֙ר וִבְלֵבִנֵ֔ ה ְבחֹּ֨ ה ָקָשֵ֗ ָדֵ֣ ם ַבֲעבֹּ ו )יד( ַוְיָמְר֨רו ֶאת־ַחֵּייֶהִּ֜ ם ֲאֶשר־ ָעְבדּ֥
ֶרְך: ם ְבָפַּֽ  ָבֶה֖

 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ד עמוד א . 10

יעקב בר אידי רמי, כתיב: והנה אנכי עמך ושמרתיך שמא יגרום החטא; כדרבי יעקב בר אידי, דרבי 
בכל אשר תלך וכתיב: ויירא יעקב מאד! אמר: שמא יגרום החטא, כדתניא: עד יעבר עמך ה' עד 

זו ביאה שניה; מכאן  -זו ביאה ראשונה, עד יעבר עם זו קנית  -יעבר עם זו קנית; עד יעבר עמך ה' 
נס בימי עזרא כדרך שנעשה להם בימי יהושע בן נון,  אמרו חכמים: ראוים היו ישראל ליעשות להם

 אלא שגרם החטא.
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