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 ה'התשע טבת                                    בס"ד 

 
 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל

                   לדורות  יציאת מצריםהמסר של 

 לפרשת בא )על פי שיעור של ד"ר ברכי אליצור(   
 

 שמות י"ב, י"ד: .1
ם ְלִזָכר" ה ָלכֶּ ם אֹּתֹו ַחג לַ ְוָהָיה ַהּיֹום ַהזֶּ  ה'-ֹון ְוַחגֹּתֶּ

ם ֻחַקת עֹוָלם ְתָחגֻהּו   "ְלדֹּרֵֹּתיכֶּ

 :כ"ז –שמות י"ב, כ"ו  .2
ם:" ֹּאת ָלכֶּ ם ָמה ָהֲעבָֹּדה ַהז ם ְבֵניכֶּ ֹּאְמרּו ֲאֵליכֶּ  ְוָהָיה ִכי י

ַסח הּוא לַ  ַבח פֶּ ם זֶּ ר ָפַסח ַעל ָבֵתי ְבֵני  ה'-ַוֲאַמְרתֶּ ֲאשֶּ
ת ָבֵתינּו ִהִציל ִיְשָרֵאל ְבִמְצַרִים ת ִמְצַרִים ְואֶּ  "ְבָנְגפֹו אֶּ

 :ט"ז-י"ג, ג' שמות .3
ם " ר ְיָצאתֶּ ה ֲאשֶּ ת ַהּיֹום ַהזֶּ ל ָהָעם ָזכֹור אֶּ ה אֶּ ר מֹּשֶּ ֹּאמֶּ ַוּי

ה  ם ִמזֶּ ְתכֶּ ק ָיד הֹוִציא ה' אֶּ ִמִמְצַרִים ִמֵבית ֲעָבִדים ִכי ְבחֹּזֶּ
ֹּא ֵיָאֵכל ָחֵמץ: ְנָך ַבּיֹום ַההּוא ֵלאמֹּר ַבֲעבּור ְוִהַגְדָת ְלבִ ... ְול

ה ָעָשה ה' ִלי ְבֵצאִתי ִמִמְצָרִים: ְוָהָיה ְלָך ְלאֹות ַעל ָיְדָך  זֶּ
יָך ְלַמַען ִתְהיֶּה תֹוַרת ה' ְבִפיָך ִכי ְבָיד  ּוְלִזָכרֹון ֵבין ֵעינֶּ

ֹּא ֲחָזָקה הֹוִצֲאָך ה' ִמִמְצָרִים: ת ַהֻחָקה ַהז ת ְוָשַמְרָת אֶּ
ְוָהָיה ִכי ִיְשָאְלָך ִבְנָך ָמָחר ...ְלמֹוֲעָדּה ִמָּיִמים ָיִמיָמה: 

ק ָיד הֹוִציָאנּו ה'  ֹּאת ְוָאַמְרָת ֵאָליו ְבחֹּזֶּ ֵלאמֹּר ַמה ז
ַוְיִהי ִכי ִהְקָשה ַפְרעֹּה ְלַשְלֵחנּו  ִמִמְצַרִים ִמֵבית ֲעָבִדים:

ץ ִמְצַר  רֶּ ִים ִמְבכֹּר ָאָדם ְוַעד ְבכֹור ַוַּיֲהרֹּג ה' ָכל ְבכֹור ְבאֶּ
ֵבַח לַ  ם ַהְזָכִרים ְוָכל -ְבֵהָמה ַעל ֵכן ֲאִני זֹּ חֶּ ר רֶּ טֶּ ה' ָכל פֶּ

ה: ְפדֶּ יָך  ְבכֹור ָבַני אֶּ ְוָהָיה ְלאֹות ַעל ָיְדָכה ּוְלטֹוָטפֹּת ֵבין ֵעינֶּ
ק ָיד הֹוִציָאנּו ה' ִמִמְצָרִים   " ִכי ְבחֹּזֶּ

 :פסחים י', ה' .4
ר ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא בכל דו"

יצא ממצרים שנאמר )שמות יג( והגדת לבנך ביום ההוא 
לאמר בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים לפיכך 
אנחנו חייבין להודות להלל לשבח לפאר לרומם להדר 
לברך לעלה ולקלס למי שעשה לאבותינו ולנו את כל 

מיגון לשמחה הניסים האלו הוציאנו מעבדות לחירות 
 "ומאבל ליום טוב ומאפילה לאור גדול ומשעבוד לגאולה

 כ"ב:-שמות א', י' .5
נּו:" ל ַעמֹו ִהֵנה ַעם ְבֵני ִיְשָרֵאל ַרב ְוָעצּום ִממֶּ ר אֶּ ֹּאמֶּ  ַוּי

אָנה ִמְלָחָמה  ה ְוָהָיה ִכי ִתְקרֶּ ן ִיְרבֶּ ָהָבה ִנְתַחְכָמה לֹו פֶּ
ְנֵאינ ץ:ְונֹוַסף ַגם הּוא ַעל שֹּ  ּו ְוִנְלַחם ָבנּו ְוָעָלה ִמן ָהָארֶּ

ר ...: ְלַמַען ַענֹּתֹו ְבִסְבֹלָתםַוָּיִשימּו ָעָליו ָשֵרי ִמִסים  ְוַכֲאשֶּ
ה ְוֵכן ִיְפרֹּץ ַוָּיֻקצּו ִמְפֵני ְבֵני ִיְשָרֵאל:  ְיַענּו אֹּתֹו ֵכן ִיְרבֶּ

ְך ת ְבֵני ִיְשָרֵאל ְבָפרֶּ ם  :ַוַּיֲעִבדּו ִמְצַרִים אֶּ ת ַחֵּייהֶּ ַוְיָמְררּו אֶּ
ה ֵאת ָכל  ר ּוִבְלֵבִנים ּוְבָכל ֲעבָֹּדה ַבָשדֶּ ַבֲעבָֹּדה ָקָשה ְבחֹּמֶּ

ְך ם ְבָפרֶּ ר ָעְבדּו ָבהֶּ ְך ִמְצַרִים  :ֲעבָֹּדָתם ֲאשֶּ לֶּ ר מֶּ ֹּאמֶּ ַוּי
ן ...:ַלְמַיְלדֹּת ָהִעְבִרּיֹּת ת ָהִעְבִרּיֹות ּוְרִאיתֶּ ן אֶּ ְדכֶּ ר ְבַילֶּ ֹּאמֶּ  ַוּי

ן אֹּתֹו ְוִאם ַבת ִהיא ָוָחָיה:  ַעל ָהָאְבָנִים ִאם ֵבן הּוא ַוֲהִמתֶּ
ָרה ַוְיַצו ַפְרעֹּה ְלָכל ַעמֹו ֵלאמֹּר ...  ָכל ַהֵבן ַהִּילֹוד ַהְיאֹּ

  "ְוָכל ַהַבת ְתַחּיּון ַתְשִליֻכהּו

 שמות כ"ב, כ': .6
נּו " ֹּא ִתְלָחצֶּ ה ְול ֹּא תֹונֶּ ץ ִכי ֵגִרים ֱהִייְוֵגר ל רֶּ ם ְבאֶּ תֶּ

  "ִמְצָרִים

 ':ג, ט"כשמות  .7
ש ַהֵגר " פֶּ ת נֶּ ם אֶּ ם ְיַדְעתֶּ ֹּא ִתְלָחץ ְוַאתֶּ ִכי ֵגִרים ְוֵגר ל

ץ ִמְצָרִים רֶּ ם ְבאֶּ  "ֱהִייתֶּ

  :ו"ל-ג"ט, ל"ירא ויק .8
ם " ְזָרח ִמכֶּ ֹּא תֹונּו אֹּתֹו: ְכאֶּ ם ל ְוִכי ָיגּור ִאְתָך ֵגר ְבַאְרְצכֶּ

ם ַהֵגר הַ  ם ְוָאַהְבָת לֹו ָכמֹוָך ִיְהיֶּה ָלכֶּ ִכי ֵגִרים ָגר ִאְתכֶּ
ץ ִמְצָרִים רֶּ ם ְבאֶּ ל -ֲאִני ה' אֱ  ֱהִייתֶּ ֹּא ַתֲעשּו ָעוֶּ ם: ל ֹלֵהיכֶּ

ק  דֶּ ק ַאְבֵני צֶּ דֶּ ֹּאְזֵני צֶּ ַבִמְשָפט ַבִמָדה ַבִמְשָקל ּוַבְמשּוָרה: מ
ם ֲאִני ה' אֱ  ק ִיְהיֶּה ָלכֶּ דֶּ ק ְוִהין צֶּ דֶּ ם -ֵאיַפת צֶּ ר ֹלֵהיכֶּ ֲאשֶּ

ץ ִמְצָרִים רֶּ ם ֵמאֶּ ְתכֶּ   "הֹוֵצאִתי אֶּ

 :ל"ח-ויקרא כ"ה, ל"ה .9
ֱחַזְקָת בֹו ֵגר ְותֹוָשב ָוַחי " ְוִכי ָימּוְך ָאִחיָך ּוָמָטה ָידֹו ִעָמְך ְוהֶּ

ְך ְוַתְרִבית ְוָיֵראָת ֵמאֱ  שֶּ יָך ְוֵחי -ִעָמְך: ַאל ִתַקח ֵמִאתֹו נֶּ ֹלהֶּ
ֹּא ִתֵתן ָאִחיָך ִעָמְך: אֶּ  ְך ּוְבַמְרִבית ל שֶּ ֹּא ִתֵתן לֹו ְבנֶּ ת ַכְסְפָך ל

ָך: ֲאִני ה' אֱ  ם -ָאְכלֶּ ץ ֹלֵהיכֶּ רֶּ ם ֵמאֶּ ְתכֶּ ר הֹוֵצאִתי אֶּ ֲאשֶּ
ם ֵלא ִמְצָרִים ץ ְכַנַען ִלְהיֹות ָלכֶּ רֶּ ת אֶּ ם אֶּ    "ֹלִהים-ָלֵתת ָלכֶּ

 :ג"מ-ויקרא כ"ה, ל"ט .11
ד: ְוִכי ָימּוְך ָאִחיָך ִעָמְך ְוִנְמ " ֹּא ַתֲעבֹּד בֹו ֲעבַֹּדת ָעבֶּ ַכר ָלְך ל

ְכָשִכיר ְכתֹוָשב ִיְהיֶּה ִעָמְך ַעד ְשַנת ַהּיֵֹּבל ַיֲעבֹּד ִעָמְך: ְוָיָצא 
ל ֲאֻחַזת ֲאבָֹּתיו  ל ִמְשַפְחתֹו ְואֶּ ֵמִעָמְך הּוא ּוָבָניו ִעמֹו ְוָשב אֶּ

ר הֹוֵצאִתי אָֹּתם מֵ ָישּוב: ִכי ֲעָבַדי ֵהם  ץ ִמְצָרִיםֲאשֶּ רֶּ ֹּא  אֶּ ל
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ְך ְוָיֵראָת ֵמאֱ  ה בֹו ְבָפרֶּ ֹּא ִתְרדֶּ ד: ל ת ָעבֶּ רֶּ -ִיָמְכרּו ִמְמכֶּ
יָך   "ֹלהֶּ

 :ויקרא כ"ה, נ"ה .11
ר הֹוֵצאִתי אֹוָתם ִכי ִלי ְבֵני ִיְשָרֵאל ֲעָבִדים ֲעָבַדי ֵהם " ֲאשֶּ

ץ ִמְצָרִים רֶּ ם-ֲאִני ה' אֱ  ֵמאֶּ   "ֹלֵהיכֶּ

 :י"ד-דברים ה', י"ג .12
ה ָכל ְמָלאָכה -ה' אֱ -ם ַהְשִביִעי ַשָבת לַ ְויֹו" ֹּא ַתֲעשֶּ יָך ל ֹלהֶּ

ָך  ְמתֶּ ָך ְושֹוְרָך ַוֲחמְֹּרָך ְוָכל ְבהֶּ ָך ְוַעְבְדָך ַוֲאָמתֶּ ַאָתה ּוִבְנָך ּוִבתֶּ
יָך ְלַמַען ָינּוַח ַעְבְדָך ַוֲאָמְתָך ָכמֹוָך:  ר ִבְשָערֶּ ְוָזַכְרָת ְוֵגְרָך ֲאשֶּ

ד  בֶּ ץ ִמְצַרִיםִכי עֶּ רֶּ יָך ִמָשם ְבָיד -ַוּיִֹּצֲאָך ה' אֱ  ָהִייָת ְבאֶּ ֹלהֶּ
ַע ְנטּוָיה ַעל ֵכן ִצְּוָך ה' אֱ  ת יֹום -ֲחָזָקה ּוִבְזרֹּ יָך ַלֲעשֹות אֶּ ֹלהֶּ

  "ַהַשָבת

 :ו"ט-ב"ו, י"טדברים  .13
ים ִכי ִיָמֵכר ְלָך ָאִחיָך ָהִעְבִרי אֹו ָהִעְבִרָּיה ַוֲעָבְדָך ֵשש ָשנִ "

נּו  נּו ָחְפִשי ֵמִעָמְך: ְוִכי ְתַשְלחֶּ ּוַבָשָנה ַהְשִביִעת ְתַשְלחֶּ
ֹּאְנָך  נּו ֵריָקם: ַהֲעֵניק ַתֲעִניק לֹו ִמצ ֹּא ְתַשְלחֶּ ָחְפִשי ֵמִעָמְך ל

ן לֹו:  יָך ִתתֶּ ר ֵבַרְכָך ה' ֱאֹלהֶּ ָך ֲאשֶּ ְוָזַכְרָת ִכי ּוִמָגְרְנָך ּוִמִּיְקבֶּ
בֶּ  ץ ִמְצַרִיםעֶּ רֶּ ִכי -ַוִּיְפְדָך ה' אֱ  ד ָהִייָת ְבאֶּ יָך ַעל ֵכן ָאנֹּ ֹלהֶּ

ה ַהּיֹום ת ַהָדָבר ַהזֶּ   "ְמַצְּוָך אֶּ

 :י"ח-דברים כ"ד, י"ז .14
ד ַאְלָמָנה: " גֶּ ֹּא ַתֲחבֹּל בֶּ ה ִמְשַפט ֵגר ָיתֹום ְול ֹּא ַתטֶּ ְוָזַכְרָת ל

ד ָהִייָת ְבִמְצַרִים בֶּ יָך ִמָשם ַעל ֵכן -ה' אֱ  ַוִּיְפְדָך ִכי עֶּ ֹלהֶּ
ה ת ַהָדָבר ַהזֶּ  "ָאנִֹּכי ְמַצְּוָך ַלֲעשֹות אֶּ

 ברכי אליצור ואומרת:ד"ר  .15
נראה, כי עיצוב הזכרון בשלב הראשון מתאים בעיקר 
לדור יוצאי מצרים. זאת, משום שמדובר בדור שחווה על 
בשרו את מוראות הסבל, ואשר זכרונן יגרום לרעד בגופו 

 ישקול לנהוג כך כלפי החלשים שבסביבתו.בשעה ש

 ': ב, ה"כדבר במ .16
ץ ְוהּוא " ת ֵעין ָהָארֶּ ִהֵנה ַעם ָיָצא ִמִמְצַרִים ִהֵנה ִכָסה אֶּ

  " יֵֹּשב ִמֻמִלי

 ': ד, ח"כ במדבר .17
ֹּאַכל גֹוִים ָצָריו " ֵאל מֹוִציאֹו ִמִמְצַרִים ְכתֹוֲעפֹּת ְרֵאם לֹו י

ם ְיָגֵרם ְוִח   "ָציו ִיְמָחץְוַעְצמֵֹּתיהֶּ

 ': , י'בשע יהו .18
ר הֹוִביש " ם  ה'ִכי ָשַמְענּו ֵאת ֲאשֶּ ת ֵמי ַים סּוף ִמְפֵניכֶּ אֶּ

ם ִמִמְצָרִים  "ְבֵצאְתכֶּ

 ': , ט'טשע יהו .19
יָך ְלֵשם ה' אֱ " ץ ְרחֹוָקה ְמאֹּד ָבאּו ֲעָבדֶּ רֶּ ֹּאְמרּו ֵאָליו ֵמאֶּ -ַוּי

יָך ִכי ָשַמְענּו ָשְמעֹו ְוֵאת ָכל ר ָעָשה ְבִמְצָרִים ֹלהֶּ  " ֲאשֶּ

 שמואל א' ד', ח':  .21
ה -אֹוי ָלנּו ִמי ַיִציֵלנּו ִמַּיד ָהאֱ " ה ֵאלֶּ ֹלִהים ָהַאִדיִרים ָהֵאלֶּ

ת ִמְצַרִים ְבָכל ַמָכה ַבִמְדָבר-ֵהם ָהאֱ   " ֹלִהים ַהַמִכים אֶּ
 
 

 :ל'-דברים א', כ"ט .21
ֹּא ִתיְר " ֹּא ַתַעְרצּון ְול ם ל ם: ה' אֱ ָואַֹּמר ֲאֵלכֶּ ם -אּון ֵמהֶּ ֹלֵהיכֶּ

ם  ם הּוא ִיָלֵחם ָלכֶּ ם ַההֵֹּלְך ִלְפֵניכֶּ ר ָעָשה ִאְתכֶּ ְככֹּל ֲאשֶּ
ם    "ְבִמְצַרִים ְלֵעיֵניכֶּ

 :י"ט-במדבר כ', י"ד .22
ְך ֱאדֹום כֹּה ָאַמר " לֶּ ל מֶּ ה ַמְלָאִכים ִמָקֵדש אֶּ ַוִּיְשַלח מֹּשֶּ

ר ְמָצָאְתנּו: ָאִחיָך ִיְשָרֵאל ַאָתה ָיַדְעָת ֵאת כָ  ל ַהְתָלָאה ֲאשֶּ
ב ְבִמְצַרִים ָיִמים ַרִבים ַוָּיֵרעּו ַוֵּיְרדּו ֲאבֵֹּתינּו ִמְצַרְיָמה  ַוֵנשֶּ

ֵלנּו ָלנּו ִמְצַרִים ְוַלֲאבֵֹּתינּו ל ה' ַוִּיְשַמע קֹּ ַוִּיְשַלח : ַוִנְצַעק אֶּ
ָקֵדש ִעיר ְקֵצה ְוִהֵנה ֲאַנְחנּו בְ  ַמְלָאְך ַוּיִֹּצֵאנּו ִמִמְצָרִים

ָך    "ְגבּולֶּ

 :י"ט-דברים ז', י"ז .23
ִני ֵאיָכה אּוַכל " ה ִממֶּ ֹּאַמר ִבְלָבְבָך ַרִבים ַהגֹוִים ָהֵאלֶּ ִכי ת

ם ָזכֹּר ִתְזכֹּר  ֹּא ִתיָרא ֵמהֶּ ר ָעָשה ה' ְלהֹוִריָשם: ל ֵאת ֲאשֶּ
יָך ְלַפְרעֹּה ּוְלָכל ִמְצָרִים ר ָראּו : ַהַמסֹּת ַהְגדֹֹּלת אֲ ֱאֹלהֶּ שֶּ

ַע ַהְנטּוָיה  יָך ְוָהאֹּתֹּת ְוַהמְֹּפִתים ְוַהָּיד ַהֲחָזָקה ְוַהְזרֹּ ֵעינֶּ
יָך ר הֹוִצֲאָך ה' ֱאֹלהֶּ יָך ְלָכל ָהַעִמים  ֲאשֶּ ה ה' ֱאֹלהֶּ ֵכן ַיֲעשֶּ
ם ר ַאָתה ָיֵרא ִמְפֵניהֶּ   "ֲאשֶּ

 :דברים כ', א' .24
ב ַעם ַרב " כֶּ יָך ְוָרִאיָת סּוס ָורֶּ ְיבֶּ ִכי ֵתֵצא ַלִמְלָחָמה ַעל אֹּ

ם ִכי ה' אֱ  ֹּא ִתיָרא ֵמהֶּ יָך ִעָמְך -ִמְמָך ל ץ ֹלהֶּ רֶּ ַהַמַעְלָך ֵמאֶּ
  "ִמְצָרִים

 :י'-שופטים ו', ח' .25
ם כֹּה " ר ָלהֶּ ֹּאמֶּ ל ְבֵני ִיְשָרֵאל ַוּי ַוִּיְשַלח ה' ִאיש ָנִביא אֶּ

ם ִמִמְצַרִים ֵהי ִיְשָרֵאל ֹל-ָאַמר ה' אֱ  ְתכֶּ ֱעֵליִתי אֶּ ִכי הֶּ ָאנֹּ
ם ִמַּיד ִמְצַרִים ְתכֶּ ם ִמֵבית ֲעָבִדים: ָוַאִצל אֶּ ְתכֶּ  ָואִֹּציא אֶּ
ת  ם אֶּ ְתָנה ָלכֶּ ם ָואֶּ ם ָוֲאָגֵרש אֹוָתם ִמְפֵניכֶּ ּוִמַּיד ָכל ֹלֲחֵציכֶּ

ם ֲאִני ה' אֱ  ֹּא ִתיְר -ַאְרָצם: ָואְֹּמָרה ָלכֶּ ם ל ת ֹלֵהיכֶּ אּו אֶּ
ם  ֹּא ְשַמְעתֶּ ם יֹוְשִבים ְבַאְרָצם ְול ר ַאתֶּ ֱאֹלֵהי ָהֱאמִֹּרי ֲאשֶּ

  "ְבקֹוִלי

 ד"ר אליצור: .26
שלב זה של עיצוב זכרון יציאת מצרים על נפלאות מעשי 
ה' בגויים, התאים לתקופת ההכנות לכיבוש ובמהלכו, 
בהם המשיכו מופתי ה' ללוות את העם בכל מלחמותיו. 

ופת המלוכה והמעבר להנהגה טבעית, בה אולם, בתק
מלחמות ישראל מבוססות על היערכות צבאית ומאמץ 
אנושי, דברי עידוד המזכירים את גבורות ה' במצרים 
עשויים דווקא לרפות את ידי הלוחמים. זאת, משום 
שהלוחמים יחששו מהיעדר המרכיב הניסי 
במלחמותיהם. אם כן, יש צורך בעיצוב זכרון קולקטיבי 

 .דש שיתאים לאתגרי התקופה החדשהח

 :ישעיהו מ', כ"ז .27
ֹּאַמר ַיֲעקֹּב ּוְתַדֵבר ִיְשָרֵאל ִנְסְתָרה ַדְרִכי מֵ "  ה'-ָלָמה ת

  "ֹלַהי ִמְשָפִטי ַיֲעבֹור-ּוֵמאֱ 
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  :'ג, י"לזקאל יח .28
ם ֵלאמֹּר ִכי " ל ֵבית ִיְשָרֵאל ֵכן ֲאַמְרתֶּ ן ָאָדם ֱאמֹּר אֶּ ְוַאָתה בֶּ

ֹּאֵתינּו ָעֵלינּו ּוָבם ֲאַנְחנּו ְנַמִקים ְוֵאיְך ִנְחיֶּהְפָשֵעי  "נּו ְוַחט

 :ז"ט-א"א, י"יעיהו יש .29
ת -ְוָהָיה ַבּיֹום ַההּוא יֹוִסיף אֲ " ָני ֵשִנית ָידֹו ִלְקנֹות אֶּ דֹּ

ר ִיָשֵאר ֵמַאשּור ֱחִרים ה' ֵאת ְלשֹון ָים   ...ְשָאר ַעמֹו ֲאשֶּ ְוהֶּ
ָידֹו ַעל ַהָנָהר ַבְעָים רּוחֹו ְוִהָכהּו ְלִשְבָעה ִמְצַרִים ְוֵהִניף 

ר  ְנָחִלים ְוִהְדִריְך ַבְנָעִלים: ְוָהְיָתה ְמִסָלה ִלְשָאר ַעמֹו ֲאשֶּ
ץ ִיָשֵאר ֵמַאשּור  רֶּ ר ָהְיָתה ְלִיְשָרֵאל ְביֹום ֲעֹלתֹו ֵמאֶּ ַכֲאשֶּ

  "ִמְצָרִים

 : 'ב, י"הושע י .31
ץ ִמְצָרִים עֹּד אֹוִשיְבָך ָבֳאָהִלים ֹל-ְוָאנִֹּכי ה' אֱ " רֶּ יָך ֵמאֶּ הֶּ

  "ִכיֵמי מֹוֵעד

  :ו", ט'מיכה ז .31
נּו ִנְפָלאֹות" ץ ִמְצָרִים ַאְראֶּ רֶּ   "ִכיֵמי ֵצאְתָך ֵמאֶּ

 :ו"ט-ד"ז, י"ט מיהויר .32
ר " ֹּא ֵיָאֵמר עֹוד ַחי ה' ֲאשֶּ ָלֵכן ִהֵנה ָיִמים ָבִאים ְנֻאם ה' ְול

ת ְבֵני ִיְש  ֱעָלה אֶּ ץ ִמְצָרִיםהֶּ רֶּ ר ָרֵאל ֵמאֶּ :  ִכי ִאם ַחי ה' ֲאשֶּ
ר  ץ ָצפֹון ּוִמכֹּל ָהֲאָרצֹות ֲאשֶּ רֶּ ת ְבֵני ִיְשָרֵאל ֵמאֶּ ֱעָלה אֶּ הֶּ
ר ָנַתִתי  ִהִדיָחם ָשָמה ַוֲהִשבִֹּתים ַעל ַאְדָמָתם ֲאשֶּ

  "ַלֲאבֹוָתם

 :'ו-'ט, ד"י ותשמ .33
ר ָעִשיִתי ְלִמְצָר " ם ֲאשֶּ ם ְרִאיתֶּ ם ַעל ַאתֶּ ְתכֶּ ָשא אֶּ ִים ָואֶּ

ם ֵאָלי: ְוַעָתה ִאם ָשמֹוַע ִתְשְמעּו  ְתכֶּ ַכְנֵפי ְנָשִרים ָוָאִבא אֶּ
ם ִלי ְסֻגָלה ִמָכל ָהַעִמים  ת ְבִריִתי ִוְהִייתֶּ ם אֶּ ְבקִֹּלי ּוְשַמְרתֶּ
ֲהִנים ְוגֹוי  ת כֹּ כֶּ ם ִתְהיּו ִלי ַמְמלֶּ ץ:  ְוַאתֶּ ִכי ִלי ָכל ָהָארֶּ

ל ְבֵני ִיְשָרֵאלָק  ר ְתַדֵבר אֶּ ה ַהְדָבִרים ֲאשֶּ   "דֹוש ֵאלֶּ

 :ט"ז-ו", ט'דניאל ט .34
ָני אֱ -ְוַעָתה אֲ " ץ ֹלֵהינּו -דֹּ רֶּ ת ַעְמָך ֵמאֶּ ר הֹוֵצאָת אֶּ ֲאשֶּ

ה ָחָטאנּו  ִמְצַרִים ְבָיד ֲחָזָקה ַוַתַעש ְלָך ֵשם ַכּיֹום ַהזֶּ
ָך יָ ה' ָרָשְענּו:  ָשב ָנא ַאְפָך ַוֲחָמְתָך ֵמִעיְרָך ְכָכל ִצְדקֹּתֶּ

ָך ִכי ַבֲחָטֵאינּו ּוַבֲעֹונֹות ֲאבֵֹּתינּו ְירּוָשַלִם  ְירּוָשַלִם ַהר ָקְדשֶּ
ְרָפה ְלָכל ְסִביבֵֹּתינּו   "ְוַעְמָך ְלחֶּ

 :ה'-חגי ב', ד' .35
ן ְיהֹוָצָדק ַהכֹּהֵ " ל ְנֻאם ה' ַוֲחַזק ְיהֹוֻשַע בֶּ ן ְוַעָתה ֲחַזק ְזֻרָבבֶּ

ם  ץ ְנֻאם ה' ַוֲעשּו ִכי ֲאִני ִאְתכֶּ ַהָגדֹול ַוֲחַזק ָכל ַעם ָהָארֶּ
ת ַהָדָבר -ְנֻאם ה' צְ  ם ָבאֹות: אֶּ ם ְבֵצאְתכֶּ ר ָכַרִתי ִאְתכֶּ ֲאשֶּ
ם ַאל ִתיָראּו ִמִמְצַרִים ת ְבתֹוְככֶּ דֶּ  "ְורּוִחי עֹּמֶּ

 :תהילים ק"ה .36
ת ָזַכר ְלעֹוָלם ְבִריתֹו ָדָבר ִצָּוה " ר ָכַרת אֶּ ף דֹור: ֲאשֶּ לֶּ ְלאֶּ

ָה ְלַיֲעקֹּב ְלחֹּק ְלִיְשָרֵאל  ַאְבָרָהם ּוְשבּוָעתֹו ְלִיְשָחק: ַוַּיֲעִמידֶּ
ם ל ַנֲחַלְתכֶּ בֶּ ץ ְכָנַען חֶּ רֶּ ת אֶּ ֵתן אֶּ  ...ְבִרית עֹוָלם: ֵלאמֹּר ְלָך אֶּ

ם ָשָבר:  חֶּ ץ ָכל ַמֵטה לֶּ ַעמֹו  ַוּיֹוִצא ...ַוִּיְקָרא ָרָעב ַעל ָהָארֶּ
ם ַאְרצֹות גֹוִים ַוֲעַמל  ת ְבִחיָריו: ַוִּיֵתן ָלהֶּ ְבָששֹון ְבִרָנה אֶּ

ְלֻאִמים ִייָרשּו: ַבֲעבּור ִיְשְמרּו ֻחָקיו ְותֹורָֹּתיו ִיְנצֹּרּו ַהְללּו 
 מ"ה(-)תהלים ק"ח, ה'  "ּה-יָ 

 :ב'-תהלים קי"ד, א' .37
קֹּב ֵמַעם ֹלֵעז: ָהְיָתה ְבֵצאת ִיְשָרֵאל ִמִמְצָרִים ֵבית ַיעֲ "

  " ְיהּוָדה ְלָקְדשֹו ִיְשָרֵאל ַמְמְשלֹוָתיו

 :ג"י-'ה, ח"קללים תה .38
ִהָכה ְבכֹוֵרי ִמְצָרִים ֵמָאָדם ַעד ְבֵהָמה: ָשַלח אֹּתֹות " שֶּ

ִהָכה גֹוִים  ּומְֹּפִתים ְבתֹוֵכִכי ִמְצָרִים ְבַפְרעֹּה ּוְבָכל ֲעָבָדיו: שֶּ
ְך ָהֱאמִֹּרי ּוְלעֹוג  ַרִבים ְוָהַרג לֶּ ְמָלִכים ֲעצּוִמים: ְלִסיחֹון מֶּ

ְך ַהָבָשן ּוְלכֹּל ַמְמְלכֹות ְכָנַען: ְוָנַתן ַאְרָצם ַנֲחָלה ַנֲחָלה  לֶּ מֶּ
  "ְלִיְשָרֵאל ַעמֹו: ה' ִשְמָך ְלעֹוָלם ה' ִזְכְרָך ְלדֹּר ָודֹּר

 :בין שמואל לדברי הימיםההשוואה  .39
 ו'-שמואל ב' ז', ה'

ל  ֵלְך" ל ַעְבִדי אֶּ ְוָאַמְרָת אֶּ
ָדִוד כֹּה ָאַמר ה' ַהַאָתה 

ה ִלי ַבִית ְלִשְבִתי: ִכי  ִתְבנֶּ
ֹּא ָיַשְבִתי ְבַבִית ְלִמּיֹום  ל
ת ְבֵני ִיְשָרֵאל  ַהֲעֹלִתי אֶּ
ה  ִמִמְצַרִים ְוַעד ַהּיֹום ַהזֶּ
ל  ְהיֶּה ִמְתַהֵלְך ְבאֹּהֶּ ָואֶּ

 " ּוְבִמְשָכן

 ה'-ם א' י"ז, ד'דברי הימי
ל ָדִויד ַעְבִדי " ֵלְך ְוָאַמְרָת אֶּ

ה  ֹּא ַאָתה ִתְבנֶּ כֹּה ָאַמר ה' ל
ת: ֹּא  ִלי ַהַבִית ָלָשבֶּ ִכי ל

ר  ָיַשְבִתי ְבַבִית ִמן ַהּיֹום ֲאשֶּ
ת ִיְשָרֵאל ֱעֵליִתי אֶּ ַעד  הֶּ

ל  ְהיֶּה ֵמאֹּהֶּ ה ָואֶּ ַהּיֹום ַהזֶּ
ל ּוִמִמְשָכן ל אֹּהֶּ  " אֶּ

 :בין מלכים לדברי הימים ואת בניית המקדשהשו .41
 מלכים א', ו', א'

ַוְיִהי ִבְשמֹוִנים ָשָנה "
ְוַאְרַבע ֵמאֹות ָשָנה ְלֵצאת 
ץ ִמְצַרִים  רֶּ ְבֵני ִיְשָרֵאל ֵמאֶּ
ש ִזו  ַבָשָנה ָהְרִביִעית ְבחֹּדֶּ
ש ַהֵשִני ִלְמֹלְך  הּוא ַהחֹּדֶּ
ן  ְשֹלמֹּה ַעל ִיְשָרֵאל ַוִּיבֶּ

 " ה'-ַהַבִית לַ 

 ב'-דברי הימים ב' ג', א'
ת " ל ְשֹלמֹּה ִלְבנֹות אֶּ ַוָּיחֶּ

ֵבית ה' ִבירּוָשַלִם ְבַהר 
ר ִנְרָאה ְלָדִויד  ַהמֹוִרָּיה ֲאשֶּ
ר ֵהִכין ִבְמקֹום  ָאִביהּו ֲאשֶּ
ן ָאְרָנן ַהְיבּוִסי:  ָדִויד ְבגֹּרֶּ

ש ַהֵשִני  ל ִלְבנֹות ַבחֹּדֶּ ַוָּיחֶּ
ִני ִבְשַנת ַאְרַבע ַבשֵ 

 " ְלַמְלכּותֹו

בין מלכים  תפילת שלמה בחנוכת הביתהשוואת  .41
 :לדברי הימים
 מלכים א' י"ח, כ'

ר " ת ְדָברֹו ֲאשֶּ ם ה' אֶּ ַוָּיקֶּ
ִדֵבר ָוָאֻקם ַתַחת ָדִוד ָאִבי 
ָוֵאֵשב ַעל ִכֵסא ִיְשָרֵאל 
ה  ְבנֶּ ר ה' ָואֶּ ר ִדבֶּ ַכֲאשֶּ

ֹלֵהי -ה' אֱ  ַהַבִית ְלֵשם
ִיְשָרֵאל: ָוָאִשם ָשם ָמקֹום 
ר ָשם ְבִרית ה'  ָלָארֹון ֲאשֶּ
ר ָכַרת ִעם ֲאבֵֹּתינּו  ֲאשֶּ
ץ  רֶּ ְבהֹוִציאֹו אָֹּתם ֵמאֶּ

 " ִמְצָרִים

 י"א-דברי הימים ב' ו', י'
ר " ת ְדָברֹו ֲאשֶּ ם ה' אֶּ ַוָּיקֶּ

ִדֵבר ָוָאקּום ַתַחת ָדִויד ָאִבי 
ֵסא ִיְשָרֵאל ָוֵאֵשב ַעל כִ 

ה ַהַבִית  ְבנֶּ ר ה' ָואֶּ ר ִדבֶּ ַכֲאשֶּ
 ֹלֵהי ִיְשָרֵאל:-ְלֵשם ה' אֱ 

ת ָהָארֹון  ָוָאִשים ָשם אֶּ
ר  ר ָשם ְבִרית ה' ֲאשֶּ ֲאשֶּ

 " ָכַרת ִעם ְבֵני ִיְשָרֵאל
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 נ"א-שם ח', מ"ט
 ְמכֹון ַהָשַמִים ְוָשַמְעָת "

ת ִשְבְתָך תוְ  ְתִפָלָתם אֶּ  אֶּ
 :ִמְשָפָטם ְוָעִשיָת  ְתִחָנָתם
ר ְלַעְמָך ְוָסַלְחָת   ָחְטאּו ֲאשֶּ

ם ּוְלָכל ָלְך ר ִפְשֵעיהֶּ  ֲאשֶּ
 ְלַרֲחִמים ּוְנַתָתם ָבְך ָפְשעּו
ם ִלְפֵני  ִכי :ְוִרֲחמּום שֵֹּביהֶּ
ר ֵהם ְוַנֲחָלְתָך ַעְמָך  ֲאשֶּ

 כּור ִמתֹוְך ִמִמְצַרִים הֹוֵצאָת 
לַהבַ   "ְרזֶּ

 שם ל"ט
 ִמְמכֹון ַהָשַמִים ִמן ְוָשַמְעָת "

ת ִשְבְתָך ת ְתִפָלָתם אֶּ  ְואֶּ
ם  ִמְשָפָטם ְוָעִשיָת  ְתִחנֵֹּתיהֶּ

ר ְלַעְמָך ְוָסַלְחָת   ָחְטאּו ֲאשֶּ
   "ָלְך

 נ"ג-שם, נ"ב
יָך ִלְהיֹות" ל ְפֻתחֹות ֵעינֶּ  אֶּ

ל ַעְבְדָך ְתִחַנת  ְתִחַנת ְואֶּ
ם ִלְשמֹּעַ  ִיְשָרֵאל ָךַעְמ   ֲאֵליהֶּ

יָך ָקְרָאם ְבכֹּל  ַאָתה ִכי :ֵאלֶּ
 ִמכֹּל ְלַנֲחָלה ְלָך ִהְבַדְלָתם

ץ ַעֵמי ר ָהָארֶּ  ִדַבְרָת  ַכֲאשֶּ
ה ְבַיד ָך מֹּשֶּ  ְבהֹוִציֲאָך ַעְבדֶּ
ת  דָֹּני-אֲ  ִמִמְצַרִים ֲאבֵֹּתינּו אֶּ

 "  'ה

 שם מ'
 ָנא ִיְהיּו ֹלַהי-אֱ  ַעָתה"

יָך יָך ְפֻתחֹות ֵעינֶּ  ְוָאְזנֶּ
 ַהָמקֹום ִלְתִפַלת ַקֻשבֹות

ה  "ַהזֶּ

 


