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מדוע נשתעבדו בני ישראל במצרים? מדוע נשתעבדו בני ישראל במצרים? מדוע נשתעבדו בני ישראל במצרים? מדוע נשתעבדו בני ישראל במצרים? 
הגלות והגאולה הם מענייניו המרכזיים של ספר שמות. חלקו הראשון של הספר (א-יב) מתאר את 
שעבודם הממושך1 של בני ישראל במצרים, ואת המכות שניחתו על פרעה בכדי שישלח את ישראל 
מארצו. הסיפור מגיע אל שיאו בתיאור היציאה ממצרים (יג), המגשימה את התכנית האלוקית שהחלה 
בברית בין הבתרים (בר' טו). שם נאמר לאברהם שבניו ישתעבדו, ושלאחר תקופת השעבוד הם ייגאלו 
וֵיצאו לאור גדול. ואכן, בפרשת "וארא" ישנו קישור מפורש בין פעילותו של ה' למען ישראל ובין הברית 
עם האבות (שמ' ו, ג-ט), ובהתאם לברית זו מלווה יציאתם של בני ישראל ממצרים בנסים גדולים.2 
אולם, בעוד שכל המהלכים הללו מנומקים במפורש (זכות אבות),3 הרי שאין התורה מספרת לנו מדוע 
מלכתחילה נשתעבדו בני ישראל במצרים במשך שנים רבות. תשובה מפורשת לשאלה זו אין אנו מוצאים 
לא בספר בראשית ולא בספר שמות, ולפיכך ננסה בדברינו להלן לברר שאלה זו בעזרת עיון במבחר 

מדרשי חז"ל ובפרשנות היהודית לדורותיה. 

א. חטאי אברהם כגורם לגלות א. חטאי אברהם כגורם לגלות א. חטאי אברהם כגורם לגלות א. חטאי אברהם כגורם לגלות 
במסכת נדרים (לב, ע"א) מובאות שלוש דעות, המנסות לענות על השאלה מדוע גלו בני ישראל למצרים, 
והמשותף להן הוא, ייחוס חטא לאברהם אבינו שבעטיו גלו בניו למצרים. ר' אבהו בשם ר' אלעזר סבר 
שחטאו של אברהם היה ש"עשה אנגריא4 בתלמידי חכמים". דברים אלה מתייחסים לסיפור מלחמתו של 
אברהם בארבעת המלכים אשר ָשבו את לוט בן אחיו (בר' יד). אברהם לקח אתו שלוש מאות 

ושמונה-עשר לוחמים, שלדברי ר' אבהו היו תלמידי חכמים, ועל כך מגנה אותו ר' אבהו. 
לדעת שמואל, חטא אברהם בכך "שהפריז על מדותיו של הקב"ה", כלומר ִּפ קפק בהבטחת ה' שיירש את 

ארץ כנען ("במה אדע כי אירשנה", טו ח).5 
 

                                                           
1  קיימים מספר ציוני זמן למשך שעבודם של בני ישראל במצרים. לפי בר' טו- 400 שנה; לפי שמ' יב מ - 430 שנה, ולפי 

מסורת חז"ל - 210 שנה (נדרים לב ע"א; סדר עולם רבה א כב-כד). לסיכום הדעות השונות בנושא זמנה של יציאת 
מצרים ראו: ד' אלגביש, "יציאת מצרים בראי התיעוד המצרי", מחקרי חגמחקרי חגמחקרי חגמחקרי חג, 5 (תשנ"ד), עמ' 105-96. 

2  לנס יציאת מצרים מספר תכליות: עידוד האמונה בה' בקרב ישראל ואומות העולם (ראו למשל שמ' יד פסוקים יח, לא); 

הדגשת מחויבותו של העם להיות נאמן לה' ולקיים מצוותיו (למשל דב' ד לב-מ; ו כ; תה' קה ו-ז מה); לימוד הלקח 
שלהיסטוריה יש משמעות ותכלית שה' צופה אותה מראש. לא לחינם ירדו אבותינו למצרים: ירידתם היא חלק מהתכנית 
האלוקית הכוללת. סיפור יציאת מצרים הפך לסיפור שיש בו תקווה לכל הדורות המאוחרים יותר, שהם יוושעו כמו 
ביציאת מצרים (ראו למשל שופ' ו יג; יר' כג ז-ח). לדיון נרחב בנושא ראו: ש"א ליונשטם, מסורת יציאת מצרים מסורת יציאת מצרים מסורת יציאת מצרים מסורת יציאת מצרים 

בהשתלשלותהבהשתלשלותהבהשתלשלותהבהשתלשלותה,2 ירושלים תשמ"ז, עמ' 24-17. 
3 יש לציין, שבניגוד לגלות מצרים, שאינה מנומקת במפורש, גלויות אשור ובבל מנומקות בחטאי עבודה זרה, גילוי    

עריות ושפיכות דמים. ראו למשל: מל"ב יז; מל"ב כא ויח' כב. 
4  מקורה של המילה "אנגריא / אנגריה" הוא מהמילה היוונית angareia, שפירושה עבודת כפייה, שבה מחייב השלטון את  

 M. Jastrow, A Dictionary of the Targumim, The Talmud Babli and The Yerushalmi…, תושביו. ראו
Philadelphia 1903, p. 81. הביטוי "עשה אנגריא בתלמידי חכמים" נאמר גם על אסא מלך יהודה (סוטה י, ע"א). 

5  במדרשים נוספים נקשר חטאו של אברהם ("במה אדעאדעאדעאדע") לעונש הגלות ("ידע תדעתדעתדעתדע") באמצעות העיקרון של "מידה כנגד   

מידה". ראו שמות רבה ה, כב; ויקרא רבה יא; תנחומא קדושים יג. על עיקרון זה ראו י' היינימן, דרכי האגדהדרכי האגדהדרכי האגדהדרכי האגדה, ירושלים 
תשי"ד, עמ' 70-64. 

 



 2

 
ר' יוחנן מוצא פגם בהסכמתו של אברהם להצעת מלך סדום: "תן לי הנפש והרֻכש קח לך" (יד כא). 
הפגם הוא "שהפריש בני אדם מלִהָּכ נס תחת כנפי השכינה". כלומר, אברהם היה צריך לגיירם ולא לוותר 

עליהם (ראה רש"י שם). 
אופיים הדרשני של דברי ר' אבהו ושל דברי ר' יוחנן ניכר בבירור. מגמתו של ר' אבהו הייתה לחזק את 
התמיכה בתלמידי חכמים ולהצדיק את שחרורם מעול המסים והצבא, על מנת שייתפנו ללימוד התורה.6 
את דברי ר' יוחנן יש לפרש, ככל הנראה, על רקע עמדתם החיובית של חלק מן החכמים בנושא הגיור, 

ואין הם פשוטו של מקרא.7  
דברי שמואל אינם מקובלים על רוב פרשני ימי הביניים (ראו למשל רש"י, ראב"ע ורמב"ן). גם אם נקבל 

את הדעה שאברהם אכן פקפק בהבטחת ה',8 הרי שאין הכתוב קושר זאת לגלות מצרים. 
רמב"ן בפירושו צועד בעקבות דברי חז"ל בנדרים, המנסים למצוא במעשי אברהם את הסיבה לגלות 
מצרים, אלא שהוא מוצא את חטאו של אברהם בעניין אחר: סיפור ירידתו של אברהם למצרים וסיכון 
חייה של שרה (בר' יב), וכה דבריו (בפירושו לבר' יב י, מהדורת 'הכתר' לספר בראשית, אונ' בר-אילן): 

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

בארץ מצרים ביד פרעה. 
דבריו של רמב"ן נדחו על-ידי רש"ר הירש.9 לדעתו, אברהם לא יכול היה לדעת שיזכה להצלה בידי 
שמים, והוא פעל על-פי העיקרון של "אין סומכין על הנס". כמו כן, הוא סבור שאברהם פעל לטובת 
שרה בהסתירו אותה מפני המצרים. אברבנאל10 מוסיף עוד שתי טענות: א. על-פי פירוש זה יוצא שבני 
אברהם נענשו על לא עוול בכפם, ושאברהם עצמו כלל לא נענש; ב. לא ברור מדוע חטא כזה צריך 
להוביל לעונש כה חמור של גלות מצרים, בעוד שהגלויות האחרות מנומקות בעברות חמורות בהרבה. 
גם אם נקבל את דברי רמב"ן, שישנה ביקורת על אברהם ועל שרה, הרי שהקשר בין מעשה זה לבין גֵזרת 
השעבוד למצרים אינו ברור כלל ועיקר. נראה שהסברו של רמב"ן משועבד לשיטתו בפירושיו, ש"מעשה 
אבות סימן לבנים", אותה הוא מיישם במקומות שונים בספר בראשית, ולפיה בסיפורי התורה מקופלים 

כל תולדות עם ישראל בהווה ובעתיד.11 

ב. חטאי בני ישראל טרם הירידה למצרים כגורם לגלות ב. חטאי בני ישראל טרם הירידה למצרים כגורם לגלות ב. חטאי בני ישראל טרם הירידה למצרים כגורם לגלות ב. חטאי בני ישראל טרם הירידה למצרים כגורם לגלות 
לפי גישה אחרת, הגורם לגלות מצרים קשור ברצונם של בני ישראל להתבוללות בגויים. ככל הנראה, 
דעתם של בעלי גישה זו לא הייתה נוחה מייחוס חטא לאברהם אבינו, כפי שמנסח זאת אברבנאל 

(בפירושו לבר', עמ' רב): 
ואומר, שאם נודה שהיה גלות מצרים על חטא ועֹו ן קודם, אין ראוי שנחשבהו בחיק אברהם אבינו, 

חלילה לו מעֹו ן.  
שלושה חטאים שונים מנו חז"ל ופרשני ימי הביניים בהקשר זה: 

1. בשמות רבה א, ח (מהד' א' שנאן) נאמר: "כשמת יוסף הפרו ברית מילה, אמרו נהיה כמצרים…וכיוון 
שעשו כך, הפך הקב"ה אהבה שהיו המצריים אוהבים אותם לשנאה" (בבר' יז נאמר לאברהם 
שירושת הארץ מותנית בקיום ברית המילה). בדומה לכך הוסבר בילקוט שמעוני לשמות (רמז קסב): 
"'ותמלא הארץ אותם' - שנתמלאו בתי תיאטראות ובתי קרקסאות מהן". מדרש זה, כמו המדרשים 
שהבאנו לעיל, מניח שגלות מצרים היא עונש על חטא, ולפיכך הוא מנסה למצוא את החטא 

בהיטמעות בין הגויים. 

                                                           
6  ראו: א"א אורבך, , , , חז"ל חז"ל חז"ל חז"ל ---- פרקי אמונות ודעות פרקי אמונות ודעות פרקי אמונות ודעות פרקי אמונות ודעות, ירושלים תשמ"ו, עמ' 569-546. 

7  בבראשית רבה (לט, כא) נדרש הפסוק "ואת הנפש אשר עשו בחרן" (בר' יב ה) על אברהם ש"היה מגייר את האנשים". 

על יחס חז"ל לגיור ראו אורבך (לעיל, הערה 6), עמ' 492-480. ר' יוחנן נחשב לאחד החכמים שעודדו את הגיור. 
8 ראו מדרש החפץ לבראשית (מהדורת מ' חבצלת, ירושלים תשנ"א), עמ' קל, וכן סדר אליהו רבה, פרק יד: "לעולם 

ישמור אדם בלבו שלא יבוא לידי חטא ואפילו חטא הקל. צא ולמד מאבותינו הראשונים, שלא ירדו למצרים, אלא 
בשביל דבר קל, שדיבר אברהם 'במה אדע'". לדעת ר"י אליצור ("ברית בין הבתרים", בתוך אסופת מאמריו: ישראלישראלישראלישראל    
והמקרא והמקרא והמקרא והמקרא ---- מחקרים גיאוגרפיים, היסטוריים והגותיים מחקרים גיאוגרפיים, היסטוריים והגותיים מחקרים גיאוגרפיים, היסטוריים והגותיים מחקרים גיאוגרפיים, היסטוריים והגותיים, רמת-גן תש"ס, עמ' 44-35), פקפק אברהם רק בנושא הזרע, 

והוא תהה אם ה' התכוון לזרע סמלי או לזרע של ממש. בכיוון זה הולכים רש"י, רמב"ן ואברבנאל.  
9  רש"ר הירש, פירוש לספר בראשיתפירוש לספר בראשיתפירוש לספר בראשיתפירוש לספר בראשית (תרגם: הרב מרדכי ברויאר), ירושלים תשכ"ז, על אתר. וראו עוד מאמרו של ע' 

פריש, "שיטתו של רש"ר הירש בסוגיית חטאי האבות על פי פירושו לספר בראשית", בתוך: מ' ארנד וש' פויירשטיין 
(עורכים), דרכים במקרא ובהוראתודרכים במקרא ובהוראתודרכים במקרא ובהוראתודרכים במקרא ובהוראתו, רמת-גן תשנ"ז, עמ' 197-181. 

10  דון יצחק אברבנאל, פירוש על התורהפירוש על התורהפירוש על התורהפירוש על התורה, בראשית, ירושלים תשכ"ד, עמ' רג. 

11  ראו פירושיו לבר' יב, ו; כו, כ-כב; לב, ד; לג, טו. בנושא זה ראו: ע' פונקנשטיין, "פרשנותו הטיפולוגית של הרמב"ן", 

ציוןציוןציוןציון, מה (תש"ם), עמ' 59-35 (בייחוד עמ' 53-48). מעניין שבמקומות אחרים רמב"ן מיישם בעצמו את הכלל של "אין 
סומכין על הנס", כמו בפרשת המרגלים (במ' יג-יד). 
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2.  אברבנאל, שדחה את הגישה המייחסת חטא לאברהם, מייחס את החטא לבניו של יעקב, ורואה 
במכירת יוסף את החטא שגרם לגלות מצרים: "ולפי שבמצרים חטאו, שמכרוהו להיות עבד שם, היה 
ראוי שילקו במצרים ויהיו עבדים שמה הם ובניהם וזרעם שנים רבות". טעם זה נזכר כבר בפרקי 
דרבי אליעזר פרק לז, ושם מקשר הדרשן את הדברים עם תוכחת עמוס לישראל: "על ִמְכָרם בכסף 

צדיק" (ב ו), כאשר האשמה זו מתפרשת כמכירת יוסף.  
3.   לדעת רד"ק וספורנו, חטאם של בני ישראל היה עבודה זרה. וכך כותב ספורנו בפירושו לבר' טו יג: 

ועם זה הגיד קורות השעבוד והִענוי העתידים אז לקצת דורות מזרעו בסבלותם, כי אמנם זה לא 
קרה להם בדורות הצדיקים, שכל זמן שהאחד מן השבטים קיים - לא התחיל השעבוד, אבל קרה 
כאשר העוו את דרכם, כמו שהעיד הנביא באומרו: 'וימרו בי ולא אבו לשמע אלי, איש ִשּק ּו ֵצי 
עיניהם לא השליכו ואת גלולי מצרים לא עזבו, וֹאַמר ִלְשֹפך חמתי עליהם לכלות אפי בהם בתוך 

ארץ מצרים' (יח' כ ח).   
נראה לנו, שיש לדחות את ההשקפה המנסה לראות את שעבוד מצרים כעונש על חטאו של עם ישראל, 

מן הטעמים הבאים:  
1. על-פי פשוטו של מקרא, אין כל רמז לכך שבני יעקב חטאו לה' באי-קיום מצווה כלשהי בטרם רדתם 
למצרים. ההתייחסות במדרש ל"תיאטראות ובתי קרקסאות" היא אנכרוניסטית, והיא באה ככל 
הנראה להביע עמדה בדבר חשיבות ההתרחקות מתרבות הגויים בימיו של הדרשן. יש כאן ביטוי של 
התנגדות לחדירתה של התרבות ההלניסטית לארץ ישראל, ואולי גם לגֵזרות על המילה בימי 

הרומים.12 
2. כנגד דברי אברבנאל יש לומר, שגם אם התורה מגנה את האחים על מעשה מכירת יוסף, הרי שאין 
היא מבארת שבגלל מעשה זה נשתעבדו בני ישראל למצִרים. הקישור בין מכירת יוסף לבין הכתוב 
בעמוס ב ו הוא על דרך הדרש, שכן עמוס מכוון את דבריו לתוכחה כללית על חטאים שבין אדם 

לחברו, ואין הוא מתייחס למאורע ספציפי כלשהו.13 
3. גם משה מתחיל את נאומו המתאר את חטאי העם, רק החל מן היציאה ממצריםמן היציאה ממצריםמן היציאה ממצריםמן היציאה ממצרים (ראו דב' טז ז). יתר 

על כן, באף סיפור מסיפורי התורה לא נאמר, שה' הוכיח את העם על שחטאו לו במצרים. 
4. יחזקאל מתאר את החטא בזמן שהותם של בני ישראל במצריםבזמן שהותם של בני ישראל במצריםבזמן שהותם של בני ישראל במצריםבזמן שהותם של בני ישראל במצרים, ולא לפניו. התייחסותו של יחזקאל 

לחטאם של ישראל מסבירה רק את אורך השעבוד אבל לא את סיבתו.14 
    

ג. גלות מצרים כאמצעי לחינוך העם ג. גלות מצרים כאמצעי לחינוך העם ג. גלות מצרים כאמצעי לחינוך העם ג. גלות מצרים כאמצעי לחינוך העם 
בעוד ששתי הגישות הקודמות הניחו שגלות מצרים היא עונש, ואשר על כן יש לחפש את החטא שקדם 
לו, הרי שבמדרש אחר מובעת התפיסה, שאין גלות מצרים בגדר עונש על חטא, כי אם אמצעי חינוכי. 

וכך נאמר בשמות רבה א, א (מהד' א' שנאן):  
את מוצא שלש מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל, ולא נתן אותם להם אלא על ידי ייסורין, ואלו 

הן: תורה… וארץ ישראל… (ו)העולם הבא. 
והרחיב את הדברים המלבי"ם (בפירושו לתה' קה טז): "כי באשר היה צריך שיירדו תחילה לכור הברזל 
לצרפם שם בכור עוני… והיה גלות מצרים הכנה אל ירושת הארץ". על-פי פירוש זה, הקב"ה ביקש לטהר 
את בני ישראל באמצעות "כור הברזל" במצרים, ולהביאם להכרה שאין לקבל את ארץ ישראל כדבר 

המובן מאליו, אלא כמתנה שיש לטרוח הרבה לשם קבלתה. 
גם נחמה ליבוביץ (עיונים חדשים בספר שמות, ירושלים תש"ל, עמ' 13) סבורה שלשעבוד מצרים יש 
מסר החינוכי, אלא שהוא שונה מפירוש המלבי"ם. מטרת השעבוד לדעתה, "שירגישו הם בבשרם מהי 
עבדות ומהי השָּפ לה, ומהו היות נתון לחמס ולגזל ולשלטון האדם באדם לרע לו". הבסיס לדבריה הוא 
אזכורו של שעבוד מצרים במצוות אהבת הגר, השמחה בחגים והמנוחה בשבת ובמצוות הקשורות ביחס 
הוגן כלפי העבד (למשל: "וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים" - דב' ה טו וכן: שמ' כב כ; כג ט; ויק' כה 

מג; דב' טז יא-טו). 
על אף העושר הרעיוני הטמון בדברי המדרש, נראה שאין הם פשוטו של מקרא. על ההסבר שמטרת 
השעבוד במצרים היא לחנך את העם באמצעות הייסורין ולנסותו, מקשה אברבנאל (בפירושו לבראשית, 

עמ' רד): 

                                                           
12  יש הסבורים שהגזרות על המילה בימי הדריאנוס (117 לספירה) היו הגורם למרד בר כוכבא. ראו מ"ד הר, "סיבותיו של  "סיבותיו של  "סיבותיו של  "סיבותיו של  

מרד בר מרד בר מרד בר מרד בר כוכבא"כוכבא"כוכבא"כוכבא", ציוןציוןציוןציון, מא (תשל"ח), עמ' 11-1. 
13  לפירוש הכתוב בעמוס ראו מ' וייס, ספר עמוסספר עמוסספר עמוסספר עמוס, כרך הפירוש, ירושלים תשנ"ב, עמ' 50-49. בעמ' 49 שם כותב וייס: 

"עושי הפשע…מתוארים רק באופן כללי ומופשט". 
14  על יחזקאל כ ראה מ' גרינברג, "יחזקאל כ והגלות הרוחנית", ֹעז לדוד, ספר בן ֹעז לדוד, ספר בן ֹעז לדוד, ספר בן ֹעז לדוד, ספר בן גוריוןגוריוןגוריוןגוריון (החברה לחקר המקרא), 

ירושלים תשכ"ד, עמ' 442-433. 
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כי הנה התורה זכרה שהוליכם במדבר למען ענותם לנסותם להטיבם באחריתם, אבל לא זכרה בשום 

מקום שהגלם במצרים לענותם ולנסותם להטיבם באחריתם. 

גם הסברה של ליבוביץ קשה. נראה שסדר הדברים הוא הפוך: ה' לא ִשעבד את עמו כדי שילמדו לקח 
חינוכי, אלא הוא מלמד את עמו דרכי התנהגות עם העבד ועם הגר בעקבותבעקבותבעקבותבעקבות השעבוד. מי שיירצה להבין 
מדוע עליו לאהוב את הגר, להתייחס בצורה הוגנת אל העבד ולהעריך את הישיבה בארץ ישראל, יזכור 

את ימי שעבודו במצרים ואז יידע טעמן ומהותן של מצוות אלה.15 

ד. גלות מצרים כגֵזרה שלא נתפרש טעמה ד. גלות מצרים כגֵזרה שלא נתפרש טעמה ד. גלות מצרים כגֵזרה שלא נתפרש טעמה ד. גלות מצרים כגֵזרה שלא נתפרש טעמה 
נראה לנו, שעל מנת לנסות ולהבין את גזרת השעבוד במצרים, יש לחזור לסיפור ברית בין הבתרים 
בבראשית טו. ה' הבטיח לאברהם: "גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ְוִענּו  ֹאתם ארבע מאות שנה" 
(יג). בדבריו של ה' אין נימוק לשעבוד בניו של אברהם במצרים, ונראה שיש לאפיינם כגֵזרהגֵזרהגֵזרהגֵזרה שלא 
נתפרש טעמה. הסיבה לֵהעדר ההנמקה היא, ככל הנראה, שהעיקר בסיפור זה הוא הטובה שבה יזכה 
העם לאחר היציאה ממצרים ("ואחרי כן ֵיצאו ברֻכש גדול" - יד).16 יש לזכור שהאווירה בברית בין 
הבתרים היא אווירה חגיגית: בברית זו מקבל אברהם הבטחות בדבר ריבוי זרעו וירושת הארץ. גם 
במזמור קה בתהילים, המתאר את חסדי ה' לעמו, למן ההבטחה לאברהם ועד לכניסת ישראל לכנען, אנו 

מוצאים מבנה דומה, שבו ישנו דילוג על טעם הגֵזרה והתמקדות בטובה שבאה אחריה:  
ויבא ישראל מצרים ויעקב גר בארץ חם. וֶּי ֶפר את עמו מאד וַּי ֲעִצֵמהּו  ִמצריו. הפך לבם ִלשֹנא ַעמו 
להתנכל בעבדיו… כי זכר את דבר קדשו את אברהם עבדו… ויוִצא ַעמו בששון בִרנה את בחיריו. 

ויתן להם ארצות גוים ועמל לֻאמים יירשו. 
מיכאל אביעוז 
 המחלקה לתנ"ך 
 

 __________________
15  ראו גם ע' פריש, 'יגיע כפיך' 'יגיע כפיך' 'יגיע כפיך' 'יגיע כפיך' ---- יחס המקרא אל העבודה יחס המקרא אל העבודה יחס המקרא אל העבודה יחס המקרא אל העבודה, תל-אביב תשנ"ט, עמ' 77.  

16   ראו ליונשטם, לעיל הערה 2, שם, עמ' 7; י' אמית, "מקומה של יציאת מצרים בספר דברי הימים", בתוך: ב' אופנהיימר 

(עורך), תעודהתעודהתעודהתעודה, ב (ספר זיכרון לי"מ גרינץ), תל אביב תשמ"ב, עמ' 146. 

                                                           
 
 


