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ב"ה ניס ה'תשס"ח
כנגד ארבעה בנים דברה תורה

מחשבות היהודים על חינוך ומסורת
ספור יציאת מצרים עומד במרכזו של הלילה המכונן – ליל הסדר .אופי הספור ומשמעותו
חבוקים בלשון המקרא ובמסורת שבעל פה .ננסה לעמוד מעט עליהם תוך עיון ביקורתי.
חכמים זיהו במקרא ארבעה בנים הראויים למענה ולספור .נסו לזהותם בפסוקים הבאים.
א .התבוננות ראשונה  -כללית
שמות פרק יב
ֵיכ ָמה ָה ֲעב ָֹדה ַהֹאת ָל ֶכ:
יכ ְ"נ ֶ
ֹאמרֲ #א ֵל ֶ
)כו( וְ ָהיָה ִ%י י ְ
ֶבח ֶַ -סח ה#א ַליי ֲא ֶ.ר ַָ -סח ַעל ָ" ֵ*י ְבנֵי ִי ְ) ָר ֵאל ְ" ִמ ְצ ַר ִי ְ"נ ְָגֶ /-את
ַא ַמ ְר ֶ* ז ַ
)כז( ו ֲ
ו:#
ֲֲ **ַַ .
חחו#
ִמ ְצ ַר ִי וְ ֶאת ָ" ֵ*ינִ #ה ִ1יל ווַֹ33ִ2ִַ2דֹד ָָהה ָָעע ווַ.ְְ ִ2ִַ2
שמות יג
אתי ִמ ְִ 4צ ָריִ :
)ח( וְ ִה ְַ 6ד ָ* ְל ִב ְנ ַָ /2"ַ 5הה#א ֵלאמֹר ַ" ֲעב#ר זֶה ָע ָ)ה יי ִלי ְ" ֵצ ִ
ָקה
י%ִ 5י ְ"יָד ֲחז ָ
*/רת יי ְ" ִפ ָ
ֶיְ 5ל ַמ ַעְ *ִ 8היֶה ַ
ר"ֵ 8/יֵ 8עינ ָ
ָד ְָ ְ ## 5ללזז ָָ
)ט( ְו ָהיָה ְל ְָ 5לא/ת ַעל י ְ
ִ%ר8/
ִ%
ה/צ ֲא ָ 5יי ִמ ְִ 4צ ָריִ :
ִ
שמות יג
ה/צי9נ #יי
ִ
9מ ְר ָ* ֵא ָליו ְ"חֹזֶק יָד
9ל ִָ 5ב ְנ ָָ 5מ ָחר ֵלאמֹר ַמה ֹאת וְ ַ
)יד( וְ ָהיָה ִ%י ִי ְְ .
ִמ ְִ 4צ ַר ִי ִמ ֵ"ית ֲע ָב ִדי:
9ד ְו ַעד
ַהרֹג יי ָ%ל ְ"כ/ר ְ" ֶא ֶרִ :מ ְצ ַר ִי ִמ ְ"כֹר ָ
)טו( וַיְ ִהי ִ%י ִה ְק ָ.ה ַפ ְרעֹה ְל ֵַ ;ְ .חנַ #וֲ 2
ְ"כ/ר ְ" ֵה ָמה ַעל ֲֵ 8%אנִ י ז ֵֹב ַח ַליי ָ%ל ֶֶ -טר ֶר ֶח ַהְ ָכ ִרי וְ ָכל ְ"כ/ר ָ"נַי ֶא ְפ ֶ<ה:
ה/צי9נ #יי ִמ ְִ 4צ ָר ִי
ֶי%ִ 5י ְ"חֹזֶק יָד ִ
ט/טפֹת ֵ"יֵ 8עינ ָ
#ל ָ
ָד ָכה ְ
)טז( ְו ָהיָה ְלא/ת ַעל י ְ
דברי פרק ו
9ל ִָ 5ב ְנ ָָ 5מ ָחר ֵלאמֹר ָמה ָה ֵעדֹת וְ ַה >ח ִ3י וְ ַה ִִ -ָ .ְ 4טי ֲא ֶ.ר ִצָ#ה יי ֱאל ֵֹהינ#
)כ( ִ%י יִ ְְ .
ֶא ְת ֶכ:
ָקה:
יאנ #יי ִמ ְִ 4צ ַריִ  ְ"יָד ֲחז ָ
9מ ְר ָ* ְל ִב ְנ ֲָ 5ע ָב ִדי ָהיִ ינְ #ל ַפ ְרעֹה ְ" ִמ ְצ ָריִ  ַוִ ֹ2צ ֵ
)כא( וְ ַ
#ב ָכל ֵ"יתְ /ל ֵעינֵינ:#
)כב( וַ 8*ֵ ִ2יי א/תֹת #מ ְֹפ ִתי ְ6ד ִֹלי ְו ָר ִעי ְ" ִמ ְצ ַר ִי ְ" ַפ ְרעֹה ְ
9רֲ :א ֶ.ר נִ ְ"ַ .ע ַל ֲאב ֵֹתינ:#
ה/ציא ִמ ָ? ְל ַמ ַעָ 8ה ִביא א ָֹתנָ #ל ֶתת ָלנֶ #את ָה ֶ
א/תנִ #
)כג( וְ ָ
)כד( וַיְ ַצֵ#נ #יי ַל ֲע)/ת ֶאת ָ%ל ַה >ח ִ3י ָה ֵא ֶ;ה ְל ִי ְר9ה ֶאת יי ֱאל ֵֹהינְ #לט/ב ָלנ%ָ #ל
ָמי ְל ַחֵֹ 2תנַ %ְ #הַ /2הֶה:
ַהִ 2
#צ ָד ָקה ִ* ְהיֶה ָ;נ%ִ #י נִ ְ.מֹר ַל ֲע)/ת ֶאת ָ%ל ַה ְִ 4צוָה ַהֹאת ִל ְפנֵי יי ֱאל ֵֹהינֲ %ַ #א ֶ.ר
)כה( ְ
ִצָ#נ:#
מי הבן המצוי בליבה של כל פרשה? מהי התגובה לה הוא זוכה? מדוע דווקא זו? התוכלו
לעמוד על הפרופיל של התשובות? ניתן להסתייע בדברים הבאים:
ספר אבודרה סדר ההגדה ופירושה ד"ה ומתחיל ההגדה
לבנ 5ביו ההוא וכו'.
והגדת לבנ5
ונקראה הגדה על ש )שמות יג ,ח( והגדת
ונפלאות שעשה עמנו הקב"ה באותו
הנסי ונפלאות
מצרי הנסי
יציאת מצרי
עני 8יציאת
בה עני8
שמגיד בה
ועוד מפני שמגיד
זמ.8
ושבח להקב"ה על שהוציאנו מאר :מצרי
הודאה ושבח
ויש מפרשי הגדה שהוא לשו 8הודאה
כמו שמתרג בירושלמי הגדתי היו לה' אלהי) 5דברי כו ,ג( שבחית יומא די .8וכ8
תרגמו רבינו סעדיה בערב.
מדוע לא מצאו חז"ל בן מיוחד גם למצוי בפסוק הבא?
ספר שמות פרק י
#בְ "ִ 8נ ֵָ 5את ֲא ֶ.ר ִה ְת ַע ַ; ְל ִ*י ְ" ִמ ְצ ַריִ  וְ ֶאת אֹת ַֹתי ֲא ֶ.ר
#ל ַמ ַעַ *ְ 8ס ֵ-ר ְ"ְ 9זנֵי ִב ְנ ֶָ 5
)ב( ְ
יד ְע ֶ* ִ%י ֲאנִ י יי:
ַ) ְמ ִ*י ָב ִו ַ
הנוכל להסתייע בביאור של ספר החינוך:
ספר החינו מצוה כא
הקתדרה לערכי היהדות ע"ש בלשנר

] Commentעק :[1ר' דוד
אבודרהם  -היה תלמידו של רבי יעקב בן
אשר ,חי בסיביליה .עיקר פרסומו נבע
מספרו שכתב בשנת " 1340פירוש
הברכות והתפילות" )ידוע יותר בשם "ספר
אבודרהם"( שמטרתו ריכוז התפילות
פירושם והלכותיהם .בספרו אוסף
האבודרהם פירושים והלכות מהתלמודים,
הבבלי והירושלמי ,מכתבי הגאונים וכל
הפרשנים שקדמו לתקופתו.
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משרשי מצוה זו ,כדי שיזכרו היהודי לעול הניסי הגדולי שעשה לה הש
יתבר 5ביציאת מצרי…
אמונתנו .ועל כ 8אנו אומרי לעול
כי הוא יסוד גדול ועמוד חזק בתורתנו ובאמונתנו
בברכותינו ובתפלותינו זכר ליציאת מצרי ,לפי שהוא לנו אות ומופת גמור בחידוש
העול ,וכי יש אלוה קדמו 8חפ :ויכול ,פועל כל הנמצאות אל היש שה עליו,
ובידו לשנות אל היש שיחפו :בכל זמ 8מ 8הזמני ,כמו שעשה במצרי ששינה
טבעי העול בשבילנו ,ועשה לנו אותות מחודשי גדולי ועצומי ,הלא זה משתק
כל כופר בחידוש העול ,ומקיי האמונה בידיעת הש יתבר ,5וכי השגחתו ויכלתו
בכללי ובפרטי כול.
עירכו עתה השוואה כללית בין התגובה של התורה לדברי הבנים למענה שמציעה ההגדה:
הגדה של פסח
ת/רה:
Cר ָ" ָעה ָבנִ י ִ< ְ" ָרה ָ
ֶגד ְ
ְ%נ ֶ
י/ד ַע ִל ְ.א/ל:
ֶא ָחד ָח ָכ .וְ ֶא ָחד ָר ָ.ע .וְ ֶא ָחד ָ*ְ .ו ֶא ָחד ֵֶ .אינֵ /
א/מררָ .מה ָה ֵעד/ת וְ ַה >ח ִ3י וְ ַה ִִ -ָ .ְ 4טי ֲא ֶ.ר ִצָ#ה יְ דֹוָד
ה#א ֵֵ
א/מ
ָָחח ָָככ ָָממהה ה#א
Cחר
יריַ 8
*Cה ֱאמ/ר לִ %ְ /ה ְלכ/ת ַה ֶַ -סח ֵאיַ 8מ ְפ ִט ִ
ֱאל ֵֹהינֶ #א ְת ֶכְ .וָ DC
יק/מ:8
ַה ֶַ -סח ֲא ִפ ָ
ה/ציא
#ל ִפי ִֶ .
ב/דה ַהֹאת ָל ֶכָ .ל ֶכ ְולֹא לְ ./
א/מררָ .מה ָה ֲע ָ
ה#א ֵֵ
ָָרר ָָ
א/מ
.עע ָָממהה ה#א
.
ֶאמ/ר ל./
*Cה ַה ְק ֵהה ֶאת ִָE.יו ו ֱ
ֶאת ַע ְצמִ /מַ 8ה ְָ %לל ַָ %פר ְ" ִע ָ3רְ .וָ DC
אתי ִמ ְִ 4צ ָריִ ִ .לי ְולֹא לִ ./א;ָ #היָה ָ .לֹא
ַ" ֲעב#ר זֶה ָע ָ)ה יְ דֹוָד ִלי ְ" ֵצ ִ
ָהיָה נִ ְג9ל:
ה/צי9נ #יְ דֹוָד ִמ ְִ 4צ ַריִ 
9מ ְר ָ* ֵא ָליו ְ"ח/זֶק יָד ִ
א/מררַ .מה ֹאת .וְ ַ
ה#א ֵֵ
א/מ
ָָ** ָָממהה ה#א
ִמ ֵ"ית ֲע ָב ִדי:
ֶא ַמר ,וְ ִה ְַ 6ד ָ* ְל ִבנְ ַָ /2"ַ 5הה#א ֵלאמֹר
ַ -ְ *Cתח לֱ E.ֶ ./
א/ל ְ
ינֵֵ /
ֵֵ .
וְוְ ֶֶ
.א/ל
י/ד ַַעע ִִלל ְְ.
י/ד
אאינ/
.
אתי ִמ ְִ 4צ ָריִ :
ַ" ֲעב#ר זֶה ָע ָ)ה יְ דֹוָד ִלי ְ" ֵצ ִ

ב .התבוננות שניה  -ממוקדת
התבוננו בשאלת החכם .השוו אותה לשאלת הרשע .מדוע הרשע
מגונה על גישתו ואילו החכם לא? פרשני הדורות היציעו לשאלה זו
למעלה מ 10-תשובות .כדי לא ללאות במקורות – חישבו לבד!
שימו לב ,פעם נוספת לשאלת החכם .מה הוא מבקש לדעת?
שימו לב לתשובה שניתנת לו בתורה .האם בקשתו מתקבלת?
ראו את הניתוח של ברב אברמסקי:
חזו יחזקאל )אברמסקי( על התוספתא
כלומר אעפ"י שהשואל כנראה הוא תלמיד חכ ובא לעמוד על עיקרי הדיני,
כנראה משאלתו" :מה העדות החוקי והמשפטי" והתורה מצווה אותו "ואמרת
השעה
עתה השעה
ולא עתה
לבנ 5עבדי היינו לפרעה במצריויוציאנו ה' ממצרי ביד חזקה" ולא
ההלכות…
עיקרי ההלכות
על עיקרי
עמו על
לפלפל עמו
לפלפל
מצאו את ההשלכה החינוכית העולה מגישה זו .בדקו את המענה של ההגדה לבן החכם האם
היא משלימה 'חיסרון' שיש במענה של התורה? מה פשרה של ההלכה המוזכרת כאן? למה
דווקא היא? האדמו"ר מגור מציע הצעה עמוקה:
שפת אמת  לפסח  שנת ]תרל"א[
בשאלת החכ מה העדות והחוקי .ולכאורה אי 5שואל טע על חוקה .א 5כי
והוא
בחוקה והוא
ג בחוקה
טע ג
באמת כתיב מגיד דבריו כו' חוקיו כו' לישראל שבנ"י יודעי 8טע
הטע עי"ז זוכה לידע הטע ג"כ.
הרגשת הטע
בלי הרגשת
א Dבלי
באמת אD
החוק באמת
ועושה החוק
שמאמי 8ועושה
עע""יי שמאמי8
והוא עצמו ג"כ אכילת מצה א Dשהיא בלי טעמי רק כמו שהיא .רק מה שמונע
שאינו
א Dשאינו
במצה אD
דביקות במצה
מאכלי אחרי כדי להיות נדבק בטע המצה .עי"ז מרגיש דביקות
הטע ..וז"ש אי 8מפטירי 8כו':
משיג הטע
משיג
כיצד פרשנותו של השפת אמת משיבה את תשובת חז"ל אל הרציונאל המקראי?
לבן הרשע.
ומכאן
הקתדרה לערכי היהדות ע"ש בלשנר

] Commentעק :[2יחזקאל
אברמסקי ) ,(1976 - 1886רב וחוקר
תלמוד ,פרשן ומורה ,חתן פרס
ישראל.
נולד בליטא .עסק בפרשנות תלמודית.
היה עסקן ציבורי ,פעיל במסגרות
דתיות ומקורב ל"תנועת המוסר" .בין
השאר ,היה רבן של סלוצק .בשנת
 1930הואשם בברית המועצות
ב"פעילות אנטי-סובייטית" ,בגלל
שביקש לעלות לארץ ישראל  .נשפט
ונידון לחמש שנות עבודת פרך .גלה
לסיביר ...שוחרר לאחר שנתיים,
הודות למאמצים גדולים של ראשי
היהדות הדתית במערב .בשנת 1932
עזב את ברית המועצות והשתקע
בלונדון ,שם היה רב של קהילת
מחזיקי הדת .בשנת  1951עלה עם
משפחתו לירושלים ,והמשיך במפעלו
הגדול ,חיבור הפירוש לתוספתא,
"חזון יחזקאל" .בשנת  1956זכה
בפרס ישראל בתחום הספרות
התורנית.
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מהו טיב רשעותו? מדוע משיבים לו במטבע הזה דווקא? האם המגמה היא לרחק את
הרשע? היתכן שיש כאן מחשבה לקרבו? איך ,על ידי דחייתו?
במדרש חכמים המתייחס לתהליכים הקודמים ליציאת מצרים – ישנו פתח אור גם לשאלה
הכבידה הזו .ראו את המדרש והתעמקו בשאלות הנספחות אליו.
שמות רבה פרשה יט אות ה ושיר השירי רבה פרשה א אות ג
והיה הקב"ה מבקש לגאל 8ולא היה לה זכות .מה עשה הקב"ה קרא למשה ואמר
לו ל 5ומהול אות… והרבה מה 8לא היו מקבלי עליה למול אמר הקב"ה
שיעשו הפסח וכיו 8שעשה משה את הפסח גזר הקב"ה לד' רוחות העול ונושבות
בג"ע מ 8הרוחות שבג"ע הלכו ונדבקו באותו הפסח..נתכנסו כל ישראל אצל משה
אמרו לו בבקשה ממ 5האכילנו מפסח…5
לאכול ,אמרו לו משה רבינו ת 8לנו מה נאכל ,אמר לה משה
קוהא לאכול
נפש קוהא
והיתה נפש
והיתה
כ 5אמר לי הקב"ה )ש /שמות י"ב (/כל ב 8נכר לא יאכל בו עמדו והפרישו
הנכרי שביניה
לאכול ,אמרו לו משה רבינו ת 8לנו מה נאכל ,אמר לה כ 5אמר
קוהא לאכול
נפש קוהא
והיתה נפש
והיתה
לי הקב"ה )ש /שמות י"ב (/וכל עבד איש מקנת כס Dומלתה אותו אז יאכל בו,
עמדו ומלו את עבדיה
לאכול ,אמרו לו ת 8לנו מה נאכל ,אמר לה כ 5אמר לי
קוהא לאכול
נפש קוהא
והיתה נפש
והיתה
הקב"ה סינטומוס )ש /שמות י"ב (/כל ערל לא יאכל בו ,מיד כל אחד ואחד נת8
חרבו על ירכו ומהל עצמו,
למה צריך זכות כדי להגאל? מהו הפיתוי שיש בריח ]ריח של מה?[? מה מושג על ידי הפיתוי
שלא מושג על ידי צו ואתרעה? מהי החשיבות של החזרה המשולשת על 'והיתה נפשם קוהא
לאכול? מהי הגישה שעולה ממדרש זה ביחס לסרבני מצוות חסרי זכויות?
ובעיקר – לאור מדרש זה – מהי המשמעות וכיצד מתבצעת 'הקהיית השיניים' של הרשע?

ספורי חסידי
ר' לוי יצחק מברדיטשב שב לביתו לאחר תפילת ערבית של ליל הפסח .בשעה זו כבר רבו
הבתים מהם נשמע קול קריאת ההגדה .כשעבר ליד חלון ביתו של שמרליק שואב המים,
נוכח שהוא עומד כבר ב'ארבעה בנים' .היטה הצדיק את אוזנו ושמע כי אותו יהודי בור מנגן:
כנגד ארבעה בנים דברה תורה:
אחאאאאאאד חכם,
אחאאאאאאד רשע
אחאאאאאאאד תם....
והיה מאריך והולך באחד כיהודים המקבלים עליהם עול מלכות שמים.
פנה סנגורם של ישראל לאביו שבשמים ואמר:
ראה עמך ישראל – מאמינים בני מאמינים ובמיוחד את נגינתו של ר' שמרליק שואב המים –
אפילו מן הרשע הוא עושה קריאת שמע....

הקתדרה לערכי היהדות ע"ש בלשנר

