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 ה'התשע טבת                                    בס"ד 

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

                   המסר של יציאת מצרים לדורות 

    (ד"ר ברכי אליצור)על פי שיעור של  באפרשת ל

 
 הזכרון הקולקטיבי ויציאת מצרים

העשרים טבע הסוציולוג במחצית הראשונה של המאה 
הצרפתי מוריס האלבווקס את המונח 'זכרון קולקטיבי'. 
האלבווקס ניסח מונח זה כתודעה של הפרט לגבי העבר 
ההיסטורי, כפי שעוצב על ידי החברה, הממסד או 
ההנהגה שאליה הוא משתייך. מהגדרה זו עולה כי 

 הזכרון הקולקטיבי מורכב משני היבטים:

ס לידע ולדימויים על אודות המתייח היבט מופשט .א
 האירועים שהתרחשו בעבר.

המתייחס לאירועים, טקסים וימי  היבט מוחשי .ב
זכרון אותם מכוננת החברה כאמצעי לטיפוח 

 הזכרון.
סיפור יציאת מצרים הוא המאורע ההיסטורי שזכה 
לאזכור רב בספרות המקראית, יותר מכל מאורע אחר. 

ובמזמורי יציאת מצרים נזכרת בשירה המקראית 
תהילים, בפרשיות המצוות, בנבואה הקדומה והמאוחרת 
ובהיסטוריוגרפיה המקראית. אזכוריו המגוונים של 
סיפור יציאת מצרים בספרות המקראית, המאוחרים 
לתיאור ההתרחשות, הינם העדות הקדומה ביותר 

 לעיצוב זכרון קולקטיבי בתולדות עם ישראל. 
נותיו בעיצוב הזכרון, למעשה, הכתוב אינו מסתיר את כוו

 כפי שנראה.
  בנימוק למצוות הפסח נאמר

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

ם ֻחַקת עֹוָלם ְתָחגֻהּו   "ְלדֹּרֵֹּתיכֶּ
בהמשך הדברים, משמש הצורך לזכור את סיפור יציאת 

המצוות הנלוות אליו, מצרים כנימוק לציוויי הפסח ו
  חמץ ופדיון בכור

 :כ"ז –, כ"ו מות י"בש .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 בָ  ת ִמְצַרִים ְואֶּ   "ֵתינּו ִהִצילִיְשָרֵאל ְבִמְצַרִים ְבָנְגפֹו אֶּ

 וכן למצות פדיון בכור 
 :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: ֹום ַההּוא ֵלאמֹּר ַבֲעבּור ְוִהַגְדָת ְלִבְנָך ַבּי... ְול

ה ָעָשה ה' ִלי ְבֵצאִתי ִמִמְצָרִים: ְוָהָיה ְלָך ְלאֹות ַעל ָיְדָך  1זֶּ
יָך ְלַמַען ִתְהיֶּה תֹוַרת ה' ְבִפיָך ִכי ְבָיד  ּוְלִזָכרֹון ֵבין ֵעינֶּ

ֹּאת  ֲחָזָקה הֹוִצֲאָך ה' ִמִמְצָרִים: ת ַהֻחָקה ַהז ְוָשַמְרָת אֶּ
ְוָהָיה ִכי ִיְשָאְלָך ִבְנָך ָמָחר ...ָדּה ִמָּיִמים ָיִמיָמה: ְלמֹועֲ 

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

ץ ִמְצַרִים ִמבְ  רֶּ כֹּר ָ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

ון סיפור יציאת חז"ל, במשנה, הרחיבו במצוות זכר
  מצרים וקבעו

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

יצא ממצרים שנאמר )שמות יג( והגדת לבנך ביום ההוא 
לאמר בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים לפיכך 

                                                 
קיימת מחלוקת פרשנית הנוגעת למעמדה התחבירי של הפסוקית   1

"בעבור זה עשה ה' לי": יש המפרשים אותה כפסוקית סיבה, ואז 

א הכרת הטוב, כלומר סיפור נפלאות ה' משמעות הציווי "והגדת" הי

הוא בגלל הנסים שעשה ה' לי )המילה "זה" מכוונת לניסי ה'(. מנגד, 

יש המפרשים אותה כפסוקית תכלית, כלומר נסי ה' במצרים נעשו 

בעבור קיום המצוות )המילה "זה" מכוונת למצוות המפרסמות את 

המטרה של זכרון  ניסי ה'(. על כל פנים, משתי אפשרויות הפירוש עולה

 יציאת מצרים כאב"ויסבליט, שלמה נסי ה' במצרים. להרחבה עיינו: 

ד "י מורשתנו", טיפוס לגאולה העתידית וכמושא הזדהות לאומית
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אנחנו חייבין להודות להלל לשבח לפאר לרומם להדר 
תינו ולנו את כל לברך לעלה ולקלס למי שעשה לאבו

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

במה זכה סיפור יציאת מצרים למעמד ונשאלת השאלה, 
האירוע המכונן המרכזי בעיצוב התודעה ההיסטורית, 
דבר שלא זכו לו אירועים קוסמיים אחרים כבריאת 

מעמד הר סיני? מהם היסודות הקיימים באירוע העולם ו
 זה החשובים כל כך לעיצוב הזהות הישראלית?

 
ננסה להתמודד עם שאלות אלו, ולהציע בשיעור השבוע 

חמישה שלבים של על פי דרכה של ד"ר ברכי אליצור, 
עיצוב הזכרון הקולקטיבי של סיפור יציאת מצרים, 

הוא עוצב  בהתאם למאפייני התקופה ואתגרי הזמן בה
מחדש. חמשת השלבים יסייעו לנו להכיר את היסודות 
היחודיים של אירוע יציאת מצרים, יסודות ההופכים 

 אותו לסיפור בעל מסרים על תקופתיים.
 

 הנחלת חוקי מוסר אנושיים –השלב הראשון 
אחד המרכיבים של סיפור יציאת מצרים הוא העינוי 

את שיטות והסבל שקדמו לו. הכתוב מתאר באריכות 
הדיכוי האכזריות בה נקטו שליטי מצרים כאמצעי 

  להכנעת נתיניהם

 :כ"ב-א', י' תשמו .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
ץ:ְונֹוַסף ַגם הּוא ַעל שֹּ   ְנֵאינּו ְוִנְלַחם ָבנּו ְוָעָלה ִמן ָהָארֶּ

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

ת ְבֵני ִיְשָרֵאל  ְך:ַוַּיֲעִבדּו ִמְצַרִים אֶּ ם  ְבָפרֶּ 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
ת ָהִעְבִרּיֹות ּו ...:ַלְמַיְלדֹּת ָהִעְבִרּיֹּת ן אֶּ ְדכֶּ ר ְבַילֶּ ֹּאמֶּ ן ַוּי ְרִאיתֶּ

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
עם היציאה ממצרים וקבלת התורה, מתחיל תהליך 

והחברתית של עם ישראל. חוקי  עיצוב זהותם האתנית
התורה מרבים לעסוק בהנחיות מוסריות המנווטות את 
האדם לחמלה כלפי הזר והחלש, ודאגתו לצרכיו 

 הבסיסיים של מי שהגורל לא האיר לו פנים.
 הנמקה מוסריתבשלב זה, מהווה סיפור יציאת מצרים 

לחובה המוטלת על כל אזרח בישראל לנהוג על פי חוקי 
. עיצוב הזכרון של שלב זה, מפגיש את האדם מוסר אלו

מחדש עם חוויות הסבל במצרים, וקורא לו לעצב את 
 התנהגותו מתוך זכרון סבל העבדות והעינוי.

 כך, מופיע נימוק זה בדיני היחס לגר

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

  "ִמְצָרִים
 ןוכ
 '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
 וכן 

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

ם וְ  ם ַהֵגר ַהָגר ִאְתכֶּ ִכי ֵגִרים ָאַהְבָת לֹו ָכמֹוָך ִיְהיֶּה ָלכֶּ
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
 

  וכן בדיני הלוואה לגר ותושב
 :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 ָאִח  ְך ּוְבַמְרִבית ל שֶּ ֹּא ִתֵתן לֹו ְבנֶּ ת ַכְסְפָך ל יָך ִעָמְך: אֶּ

ָ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

 
  בדיני היחס לעבד המופיעים מיד אחר כךכן ו

 :ג"מ-, ל"טיקרא כ"הו .11
ד: " ֹּא ַתֲעבֹּד בֹו ֲעבַֹּדת ָעבֶּ ְוִכי ָימּוְך ָאִחיָך ִעָמְך ְוִנְמַכר ָלְך ל

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

ץ ִמְצָרִיםָישּוב: ִכי ֲעָבַדי ֵהם  רֶּ ר הֹוֵצאִתי אָֹּתם ֵמאֶּ ֹּא  ֲאשֶּ ל
ְך ְוָיֵראָת ֵמאֱ  ה בֹו ְבָפרֶּ ֹּא ִתְרדֶּ ד: ל ת ָעבֶּ רֶּ -ִיָמְכרּו ִמְמכֶּ

יָך   "ֹלהֶּ
  בסיכום הלכות שחרור עבדים ביובלו
 :נ"ה, ויקרא כ"ה .11
ר הֹוֵצאִתי אֹוָתם  ִכי ִלי ְבֵני ִיְשָרֵאל ֲעָבִדים ֲעָבַדי ֵהם" ֲאשֶּ

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

  וכן לגבי חובת מנוחת השבת לעבד
 :י"ד-דברים ה', י"ג .21
ה ָכל ְמָלאָכה -ה' אֱ -ְויֹום ַהְשִביִעי ַשָבת לַ " ֹּא ַתֲעשֶּ יָך ל ֹלהֶּ

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

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

 "ַהַשָבת
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  ובמצוות הענקה לעבד

 :ו"ט-ב"ו, י"טדברים  .31
ִכי ִיָמֵכר ְלָך ָאִחיָך ָהִעְבִרי אֹו ָהִעְבִרָּיה ַוֲעָבְדָך ֵשש ָשִנים "

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

ן לֹו:  יָך ִתתֶּ ר ֵבַרְכָך ה' ֱאֹלהֶּ ָך ֲאשֶּ ְוָזַכְרָת ִכי ּוִמָגְרְנָך ּוִמִּיְקבֶּ
ץ ִמְצַרִים רֶּ ד ָהִייָת ְבאֶּ בֶּ ִכי -ַוִּיְפְדָך ה' אֱ  עֶּ יָך ַעל ֵכן ָאנֹּ ֹלהֶּ
ה ַהּיֹו ת ַהָדָבר ַהזֶּ   "םְמַצְּוָך אֶּ

 
 ולגבי החובה לשמירת זכויותיהם של גר, יתום ואלמנה

 :2י"ח-כ"ד, י"זדברים  .49
ד ַאְלָמָנה: " גֶּ ֹּא ַתֲחבֹּל בֶּ ה ִמְשַפט ֵגר ָיתֹום ְול ֹּא ַתטֶּ ְוָזַכְרָת ל

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

  
 ברכי אליצור ואומרת:ד"ר ומסכמת . 51

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 

 בשעה שישקול לנהוג כך כלפי החלשים שבסביבתו.
 

בספרות המקראית המאוחרת, אף שנמצא לעומת זאת, 
תוכחה על מעשי עושק של עשירי העם כלפי החלשים, 
נאומי התוכחה לא יזכירו בדבריהם את זכרון עינוי 
המצרים. שכן, היעדר החוויה הממשית מפחית 
מאפקטיביות עיצוב ההיבט המוסרי של הזכרון 

 .3ההיסטורי
 

 ל-לכוחו של האהוכחה  –השלב השני 
אותות והמופתים במצרים, אפשר לראות בא פרשת וארב

ל. -כאמצעי לעיצוב הכרת העם במכלול כוחותיו של הא
שמעם של נסי ה' חרג מעבר לגבולות הממלכה המצרית, 
ומלבד השפעתם על אמונת העם נשמעו הדיהם במדין, 
כפי שמבטא אותם יתרו, ובקרב העמים היושבים 

 בסביבות ארץ כנען ובתוכה.
  קדברי בללדוגמא 

 

                                                 
 וכן הנימוק למתנות עניים בדברים כ"ד, כ"ב.  2

א יציאת מצרים אמנם כן נזכרת בכמה מדברי התוכחה, אולם ל  3

מנקודת המבט של העינוי ולא מההיבט של התוכחה המוסרית, אלא 

יותר כביטוי לכפיות הטובה כלפי ה' שהוציא אותם ממצרים למען 

יעוד מסוים, והם בגדו ביעוד זה. תוכחת העושק הנרחבת ביותר מצויה 

בנבואת עמוס, המזכיר את יציאת מצרים, אולם לא מההבט של 

 התוכחה המוסרית על עושק.

 
 : 'ב, ה"כדבר במ .61
ץ ְוהּוא " ת ֵעין ָהָארֶּ ִהֵנה ַעם ָיָצא ִמִמְצַרִים ִהֵנה ִכָסה אֶּ

  " יֵֹּשב ִמֻמִלי
  ברכת בלעםוב
 : 'ד, ח"כ במדבר .71
ֹּאַכל גֹוִים ָצָריו " ֵאל מֹוִציאֹו ִמִמְצַרִים ְכתֹוֲעפֹּת ְרֵאם לֹו י

ם ְיָגֵרם ְוִחָציו ִיְמָחץ  "ְוַעְצמֵֹּתיהֶּ
 אומרת למרגלי יהושע  רחבכן כמו 

 : ', י'בשע יהו .81
ר הֹוִביש " ם  ה'ִכי ָשַמְענּו ֵאת ֲאשֶּ ת ֵמי ַים סּוף ִמְפֵניכֶּ אֶּ

ם ִמִמְצָרִים  "ְבֵצאְתכֶּ
 אומרים ליהושע  הגבעוניםוכן 

 : ', ט'טשע יהו .91
יָך ְלֵשם ה' אֱ " ץ ְרחֹוָקה ְמאֹּד ָבאּו ֲעָבדֶּ רֶּ ֹּאְמרּו ֵאָליו ֵמאֶּ -ַוּי
ר ָעָשה ְבִמְצָרִיםֹל יָך ִכי ָשַמְענּו ָשְמעֹו ְוֵאת ָכל ֲאשֶּ  " הֶּ

  וכן דברי הפלישתים בקרב אבן העזר
 : שמואל א' ד', ח' .21
ה -אֹוי ָלנּו ִמי ַיִציֵלנּו ִמַּיד ָהאֱ " ה ֵאלֶּ ֹלִהים ָהַאִדיִרים ָהֵאלֶּ

ת ִמְצַרִים ְבָכל ַמָכה בַ -ֵהם ָהאֱ   " ִמְדָברֹלִהים ַהַמִכים אֶּ
 

כאשר עם ישראל נדרש לאחר ארבעים שנה מיום יציאתו 
ממצרים, להתמודד עם האתגר המאיים של כיבוש הארץ 
מפני עמי כנען, מעוצב מחדש הזכרון ההיסטורי של 
סיפור יציאת מצרים. כעת, לזכרון ההיסטורי של יציאת 

ל להדוף את -מצרים מתווספת הדגשה על כוחו של הא
נות את הטבע בהתאם לצרכיו של העם. עיצוב האויב ולש

הזכרון משרת שתי מטרות: האחת, הכנסת פחד בלב 
העמים העתידים להכבש, והשניה, החדרת אומץ ללבות 

 לוחמי הכיבוש.
כך מופיע בתיאור דברי העידוד שהשמיע משה בפני 

  המרגלים
 :ל'-דברים א', כ"ט .12
ֹּ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

 ובבקשה של שלוחי משה ממלך אדום לעבור בגבולו
 :י"ט-במדבר כ', י"ד .22 

ְך ֱאדֹום כֹּה אָ " לֶּ ל מֶּ ה ַמְלָאִכים ִמָקֵדש אֶּ ַמר ַוִּיְשַלח מֹּשֶּ
ר ְמָצָאְתנּו:  ָאִחיָך ִיְשָרֵאל ַאָתה ָיַדְעָת ֵאת ָכל ַהְתָלָאה ֲאשֶּ

ב ְבִמְצַרִים ָיִמים ַרִבים ַוָּיֵרעּו ַוֵּיְרדּו ֲאבֵֹּתינּו ִמְצַרְיָמה  ַוֵנשֶּ
ֵלנּו ָלנּו ִמְצַרִים ְוַלֲאבֵֹּתינּו ל ה' ַוִּיְשַמע קֹּ ַוִּיְשַלח : ַוִנְצַעק אֶּ

ְוִהֵנה ֲאַנְחנּו ְבָקֵדש ִעיר ְקֵצה  ּיִֹּצֵאנּו ִמִמְצָרִיםַמְלָאְך וַ 
ָך    "ְגבּולֶּ

  ובעידוד העם לקראת הכיבוש
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 :י"ט-דברים ז', י"ז .32
ִני ֵאיָכה אּוַכל " ה ִממֶּ ֹּאַמר ִבְלָבְבָך ַרִבים ַהגֹוִים ָהֵאלֶּ ִכי ת

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

ַע ַהְנטּוָיה  יָך ְוָהאֹּתֹּת ְוַהמְֹּפִתים ְוַהָּיד ַהֲחָזָקה ְוַהְזרֹּ ֵעינֶּ
יָך ר הֹוִצֲאָך ה' ֱאֹלהֶּ יָך ְלָכל ָהַעִמים  ֲאשֶּ ה ה' ֱאֹלהֶּ ֵכן ַיֲעשֶּ

ר ַאָתה ָיֵרא ִמפְ  םֲאשֶּ   "ֵניהֶּ
  

 דבר זה גם מופיע בציווים לקראת מלחמות עתידיות
 :כ', א' דברים.42
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

 
בספר שופטים, בנאום בדרך השלילה, הדברים מופיעים 

להים. שם, מוכיח הנביא את העם -התוכחה של איש הא
)של בני  םעל שכרת ברית עם יושבי הארץ, חרף היכרות

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

ם ִמִמְצַרִים ל ֹלֵהי ִיְשָרֵא -ָ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  ת -ַאְרָצם: ָואְֹּמָרה ָלכֶּ ֹּא ִתיְראּו אֶּ ם ל ֹלֵהיכֶּ
ם ֱאֹלהֵ  ֹּא ְשַמְעתֶּ ם יֹוְשִבים ְבַאְרָצם ְול ר ַאתֶּ י ָהֱאמִֹּרי ֲאשֶּ

  "ְבקֹוִלי
 

 ומסבירה 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. 

המלוכה והמעבר להנהגה טבעית, בה אולם, בתקופת 
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 

 .יתאים לאתגרי התקופה החדשהחדש ש

 

של אזכור יציאת מצרים,  יש לציין שישנו מרכיב אחד
הממשיך לכל אורך תקופת בית ראשון ואינו נובע משלב 
כזה או אחר בהתפתחות האומה, אלא מוצב כאמצעי 
הנמקה או תוכחה לאיסור עבודה זרה. באזכורים אלו 
מוזכר סיפור יציאת מצרים כיסוד מרכזי לאמונה בה' 
השולל כל אפשרות של עבודה לאל אחר. כאן, לעניות 

י, אין מדובר בעיצוב זכרון אלא בקביעה תיאולוגית דעת

המוכחת מאירוע היסטורי. ראו לדוגמא: דברים ח', י"ד; 
 שם י"ג, ו'; שופטים ב', י"ב; מלכים ב' י"ז, ז' ועוד רבים

 
 חיזוק האמונה בגאולה העתידית –השלב השלישי 

בסוף ימי בית ראשון, לאחר הגלייתה של הממלכה 
ממלכת יהודה שכעבור תקופה הצפונית והאיום על 

התממש, חל תהליך של יאוש בקרב הגולים מאפשרות 
של גאולה וחזרה עתידית לארץ. עדות ליאוש שאחז בעם 
מצוי בנבואות ישעיהו ויחזקאל המצטטים את דברי 

  העם
 :ישעיהו מ', כ"ז .27
ֹּאַמר ַיֲעקֹּב ּוְתַדֵבר ִיְשָרֵאל ִנְסְתָרה ַדְרִכי מֵ "  ה'-ָלָמה ת
  "ֹלַהי ִמְשָפִטי ַיֲעבֹור-ֵמאֱ ּו

 וכן 
 :'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 ִנְחיֶּה  "ְפָשֵעינּו ְוַחט
 נביאי החורבן צריכים להתמודד עם איום כפול. מצד
אחד, נביאים אלו מתמודדים עם חטאי העם ועם בשורת 
הגלות כעונש על חטאיו. מצד שני, עליהם למנוע מצב של 
טמיעת ישראל בארצות גלותם, ולשקוד על הכנתם 

 מחדש לתהליך של גאולה ושיבה לארץ. 
עיצוב זכרון של עוצמת גאולת ישראל ממצרים נישא 

רר בעם בפיהם של הנביאים, המנסים באמצעותו לעו
 המיואש זיק של תקווה בגאולה דומה שתתרחש בקרבם.

ישעיהו מדמה את שיבת גולי אשור לתהליך היציאה 
  ממצרים

 :4ז"ט-א"א, י"יעיהו יש .29
ת -ְוָהָיה ַבּיֹום ַההּוא יֹוִסיף אֲ " ָני ֵשִנית ָידֹו ִלְקנֹות אֶּ דֹּ

ר ִיָשֵאר ֵמַאשּור ֱחִרים ה'  ...ְשָאר ַעמֹו ֲאשֶּ ֵאת ְלשֹון ָים  ְוהֶּ
ִמְצַרִים ְוֵהִניף ָידֹו ַעל ַהָנָהר ַבְעָים רּוחֹו ְוִהָכהּו ְלִשְבָעה 
ר  ְנָחִלים ְוִהְדִריְך ַבְנָעִלים: ְוָהְיָתה ְמִסָלה ִלְשָאר ַעמֹו ֲאשֶּ

ץ ִיָשֵאר ֵמַאשּור  רֶּ ר ָהְיָתה ְלִיְשָרֵאל ְביֹום ֲעֹלתֹו ֵמאֶּ ַכֲאשֶּ
  "ִמְצָרִים

הושע מתאר את טיבה של הגאולה העתידית, כטיבה של 
  גאולת מצרים

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

  "ִכיֵמי מֹוֵעד
 וגם מיכה מבטא את אותו הרעיון 

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

  

                                                 
 ז'.-וכן שם נ"ב, ד'   4
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ירמיהו, לעומתם, מפליג בתיאור עוצמתה של גאולת 
ישראל העתידית, שתירש את מקומה של גאולת מצרים 

  בעיצוב הזכרון ההיסטורי של עם ישראל

 :5ו"ט-ד"ז, י"ט מיהויר .32
ר " ֹּא ֵיָאֵמר עֹוד ַחי ה' ֲאשֶּ ָלֵכן ִהֵנה ָיִמים ָבִאים ְנֻאם ה' ְול

ת ְבֵני יִ  ֱעָלה אֶּ ץ ִמְצָרִיםהֶּ רֶּ ר ְשָרֵאל ֵ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
 

 חיזוק רעיון הבחירה –השלב הרביעי 
מצרים הייתה עובדה שלא בחירת ישראל בזמן יציאת 

ל עצמו כהכנה למתן -ניתנת לערעור, וצוינה מפי הא
  תורה

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

ם ֵאָלי: ְוַעָתה ִאם ָשמֹוַע ִתְשְמעּו  ְתכֶּ ַכְנֵפי ְנָשִרים ָוָאִבא אֶּ
ם ִלי ְסֻגָלה ִמָכל ָהַעִמים ְבקִֹּלי ּוְשַמְרתֶּ  ת ְבִריִתי ִוְהִייתֶּ ם אֶּ

ֲהִנים ְוגֹוי  ת כֹּ כֶּ ם ִתְהיּו ִלי ַמְמלֶּ ץ:  ְוַאתֶּ ִכי ִלי ָכל ָהָארֶּ
ל ְבֵני ִיְשָרֵאל ר ְתַדֵבר אֶּ ה ַהְדָבִרים ֲאשֶּ   "ָקדֹוש ֵאלֶּ

מהי תוקפה של בחירה זו? האם מדובר ונשאלת השאלה, 
ית, או שמא תלויה הבחירה בקיום ברית בבחירה נצח

סיני? שאלת הבחירה לא עמדה למבחן כל זמן שעם 
ישראל ישב בשלום בארצו, אולם הגלות ונצחון הגויים 

 העמידו בספק את נצחיותה. 
כך, בתהלים מתוארים הגויים שהגלו את עם ישראל 

תהלים ע"ט, ) קנטרו את העם וחזקו בקרבם את הספק
  :י'(-ד'
ס ִלְסִביבֹוֵתינּו:ָהִיינ" לֶּ ְרָפה ִלְשֵכֵנינּו ַלַעג ָוקֶּ ָעְזֵרנּו  ...ּו חֶּ
ָך ְוַהִציֵלנּו ְוַכֵפר ַעל -אֱ  ֹלֵהי ִיְשֵענּו ַעל ְדַבר ְכבֹוד ְשמֶּ

ֹּאְמרּו ַהגֹוִים ַאֵּיה אֱ  ָך: ָלָמה י ֹּאֵתינּו ְלַמַען ְשמֶּ -ַחט
ם    " ֹלֵהיהֶּ

  וכן בתפילת דניאל
 :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 ָיָשב ָנא ַאְפָך ַוֲחָמְתָך ֵמִעיְרָך ה' ָרָשְענּו:  ְכָכל ִצְדקֹּתֶּ

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

 
הקשר שבין גאולת ישראל ממצרים ובחירתם מודגש 

, אולם בספרות המקראית 6בפסוקים רבים בתורה

                                                 
 ח'.-וכן שם, כ"ג, ז'  5

ח'; במדבר ט"ו, מ"א; שמואל ב' ז', -ל"ח; דברים ז', ז'-ראו: דברים ד', ל"ז  6

-כ"ד )שם כבר מופיעה הדגשה על הבחירה הנצחית(; מלכים א' ח', נ"א-כ"ג

המאוחרת יותר הודגש המימד הנצחי של בחירה זו 
ת שתקף גם בתקופות גלות והסתר פנים. סיפור יציא

מצרים בנבואת בית שני ובספרות המזמורית המאוחרת 
מעצב את זכרון יציאת מצרים עם רעיון הבחירה 

 הנצחית, כפי שנראה.
הנביא חגי, המנסה לשקם את רפיסות העם לנוכח מראה 
המקדש השני, מכריז שתוקפה של ברית מצרים כולל את 

  דור שבי ציון
 :ה'-חגי ב', ד' .35
ן ְיהֹוָצָדק ַהכֵֹּהן ְוַעָתה ֲחַזק ְזֻרבָ " ל ְנֻאם ה' ַוֲחַזק ְיהֹוֻשַע בֶּ בֶּ

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

   
אחדים ממזמורי תהילים מזכירים את סיפור יציאת 

)ובפרט התייחסות מפורשת לסיפור השיעבוד  מצרים
, והיציאה ממצרים מצויה במזמורים עח, קה, קו וקיד(

תיאור השתלשלות האירועים משתנה ממזמור אופן אך 
למזמור בהתאם למגמתו ולמסריו. מעניין להשוות בין 

אחד מהם, מזמור עח,  שניים ממזמורים אלו, אשר

והשני, מזמור קה, מתוארך  7מתוארך לימי בית ראשון

 . 8לימי גלות בבל או שיבת ציון
במזמור עח משולב סיפור יציאת מצרים בתיאור מריו 

ל על -של העם חרף המופתים שנעשו עמו, ואת גמול הא
חטאי העם, ואילו במזמור קה ישנה התעלמות מוחלטת 

-שנו עיסוק בלעדי בחסד האמחטאי העם. בפרק זה י
לוהי, בברית האבות ובהדגשת התוקף הנצחי של 
ההבטחה לירושת הארץ העוטף את סיפור חסדי ה' 

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

ָה ְליַ  ֲעקֹּב ְ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 ַוּיֹוִצא ַעמֹו  ...ַוִּיְקָרא ָרָעב ַעל ָהָארֶּ
ם ַאְרצֹות גֹוִים ַוֲעַמל  ת ְבִחיָריו: ַוִּיֵתן ָלהֶּ ְבָששֹון ְבִרָנה אֶּ

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

מוטיב הבחירה ותוקפה מאפיין את אזכורי האירוע גם 
  במזמורים קי"ד

 ב'-תהלים קי"ד, א' .37
ְבֵצאת ִיְשָרֵאל ִמִמְצָרִים ֵבית ַיֲעקֹּב ֵמַעם ֹלֵעז: ָהְיָתה "
  " הּוָדה ְלָקְדשֹו ִיְשָרֵאל ַמְמְשלֹוָתיויְ 

                                                                                  

 נ"ג.

 .32, עמ' 1995עיינו: גרשון ברין, תהילים ב, עולם התנ"ך, תל אביב   7

 .129, עמ' 1995עיינו: יאיר הופמן, תהילים ב, עולם התנ"ך, תל אביב   8
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 :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 ְמָלִכים ֲעצּוִמי לֶּ ם: ְלִסיחֹון מֶּ

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

 
 עמעום זכרון גאולת מצרים –השלב החמישי 

רי הימים, יציאת בספרי עזרא ונחמיה, ובעיקר בספר דב
מצרים כמעט שאיננה נזכרת. זאת, גם במקומות שהיה 

 מצופה שהיא תזכר.
שירת דוד לאחר העלאות ארון ה' מתוארת בספר דברי 
הימים. השירה המיוחסת לדוד מקבילה למזמור קה 
בתהילים, אולם הכתוב פוסח על כל החלק המתאר את 

מו מ"ה(, ובמקו –סיפור יציאת מצרים )פסוקים ט"ז 
 ממשיך במזמור צו.

כמו כן, בתיאור נבואת נתן לדוד משמיט מחבר דברי 
הימים את אזכור המקום ממנו העלה ה' את ישראל, כפי 

 שניתן לראות מההשוואה הבאה:
  :אה בין שמואל לדברי הימים. ההשוו39

 ו'-שמואל ב' ז', ה'
ל " ל ַעְבִדי אֶּ ֵלְך ְ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'-דברי הימים א' י"ז, ד'
ל ָדִויד ַעְבִדי " ֵלְך ְוָאַמְרָת אֶּ

ה  ֹּא ַאָתה ִתְבנֶּ כֹּה ָאַמר ה' ל
ת:לִ  ֹּא  י ַ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

בהתאם לכך, התיארוך הנלווה לתהליך בניית המקדש 
 מימי שלמה מושמט מהתיאור בדברי הימים:
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 א' מלכים א', ו',

ַ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'
ל ְש " ת ַוָּיחֶּ ֹלמֹּה ִלְבנֹות אֶּ

ֵ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
ַבֵשִני ִבְשַנת ַאְרַבע 

 " ְלַמְלכּותֹו
תו של שלמה בחנוכת הבית בדברי הימים, ובדבריו ותפיל

 הושמטו אזכורי יציאת מצרים:
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  :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 -ַהַבִית ְלֵשם ה' אֱ 
ִשם ָשם ָמקֹום ִיְשָרֵאל: ָוָא 

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 
ָוֵאֵשב ַעל ִכֵסא ִיְשָרֵאל 

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

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

 " ָכַרת ִעם ְבֵני ִיְשָרֵאל

 נ"א-שם ח', מ"ט
 ְמכֹון ַהָשַמִים ְוָשַמְעָת "

ת ִשְבְתָך ת ְתִפָלָתם אֶּ  ְואֶּ
 :ְשָפָטםִמ  ְ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 
ל  "ַהַבְרזֶּ

 שם ל"ט
 ִמְמכֹון ַהָשַמִים ןִמ  ְ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
םֲאֵלי ִלְשמֹּעַ  ִיְשָרֵאל ַעְמָך  הֶּ
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 י ְפֻתחֹות ֵעינֶּ  ָךְוָאְזנֶּ
 ַהָמקֹום ִלְתִפַלת ַקֻשבֹות

ה  "ַהזֶּ

ההתעלמות מיציאת מצרים בספר דברי הימים הוסברה 

 , ואין כאן מקומם. 9בכמה אופנים
התעלמות כנובעת ממצבם ה את הסבירד"ר אליצור מ

הרגיש של שבי ציון, והרצון להפיח בהם תקווה 
 ואופטימיות כלפי העתיד. 

עמי של נס חסר תקדים, יציאת מצרים היתה אירוע חד פ
לוהי ההופך אותו מנרדף -בו עם משועבד מקבל סיוע א

                                                 
היבטים אחדים של הגדרת הזהות בימי בית שני עיינו: שרה יפת, "  9

מגוון דעות והשקפות ", מסורת יציאת מצרים ותפיסת הבחירה :

  31-19, עמ' ב )תשנב( בתרבות ישראל
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ה' היתה המטרה המרכזית של נסי -לרודף. ההכרה ב
 יציאת מצרים, ויד ה' הורגשה בכל שלבי היציאה. 

היבט הנס המאפיין את יציאת מצרים עשוי היה להגביר 
בדור שבי ציון דווקא את הרפיון וחוסר האמונה בגאולה 

פי שהובטחה על ידי הנביאים. זאת, כיוון שניסי שיבת כ
הם  -ציון אינם ניסים גלויים. למעשה, ההיפך הוא הנכון 

שונים מאוד מהתיאור עליהם כמי שעוצמתם תשכיח את 
רישומו של נס יציאת מצרים. ההתעלמות מסיפור יציאת 
מצרים נועדה להקהות את הציפייה לנס על טבעי, 

בתהליך השיבה כמימוש הבטחת ולהגביר את האמונה 
עוצמתו כלומר,  ה' בפי הנביאים וכהתגשמות הגאולה.

של האירוע והציפייה להתממשותו המחודשת בדור של 
גלות, אלץ את מנהיגי העם לעמעם את זהרו, ולכוון את 
המצפים לו להסתפק בגאולה הטבעית שמתרחשת לנגד 

 עיניו
 

את מצרים המרכיבים היחודיים של סיפור יצילסיכום, 
כוללים יסודות מרכזיים של האמונה היהודית 

-לוהי, לבחירה הא-הקשורים להנהגת ה', לגמול הא
לוהית בעם ישראל ולקיום הברית לדורות. יסודות אלו 
דרשו חיזוק בהשתנות העיתים, ובעיקר בתקופות של 
שפל ואי וודאות. נביאי העם ומנהיגיו ניצלו את החותם 

צרים במי שחווה אותו ובמי שהטביע אירוע יציאת מ
ששמעו הגיע לאזניו, ועצבו אותו בכל דור מחדש 
בהתאם למרכיבים שדרשו אימות מחודש והוכחה 

 בנצחיותם. 
 


