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 "על פי פשוטו של מקרא –" כנגד ארבעה בנים דברה התורה" –בא  פרשת
 

נמשיך להתייחס במסגרת . אשר מופיעים בהגדה של פסח, בפרשתנו מסופר על שלושה מתוך ארבעת הבנים

תמצאו חומר רב גם על  www.tefilah.orgובאתר שלי , של פסח לנושאים שמופיעים גם בהגדה" אוצר התפילות"

אני תפילה שהחומר 1 .לפי תובנה פשוטה בפשוטו של מקרא "ארבעת הבנים"המסכם את  ,נושא זה כולל דף גרפי

 !מנים לבקר באתרואתם מוז, הסברים מעניינים על פרשת השבוע ועל הגדה של פסחלמוד ליתרום 
 

 "ארבעת הבנים"על שאלותיהם של הבנים בהקשר של יציאת מצרים ידועה לנו היטב מהמדרש של ה ת התורחזר

ברצוני להסביר כאן את שאלותיהם של ארבעת הבנים בתורה לפי הפרשן החשוב ביותר של . גדה של פסחבה

פשוטו עיון ב .נוערני הבאת נפשם של ובמיוחד  ,שמשה רבנו הכיר היטב את נפש הדור, נראה! משה רבנו –התורה 

השאלות של ארבעת הבנים מייצגות את מלמד כי , פרשהכל ים של השונ יםהקשרתוך התבוננות ב ,של מקרא

משקפים את השלבים השונים  ,לפי סדר הופעתם בתורה, הבנים .בתקופות שונות של עם ישראל" שאלות הדור"

  . בהתפתחות התורנית והחינוכית של עם ישראל
 

ושאלת הבן החכם מופיעה בספר דברים , סביב ליציאת מצריםפרשתנו מופיעים בהראשונים הבנים ת שלוש

 . לאחר ארבעים שנה במדבר ערב כניסתם של העם לארץ ישראל

 

 ָהֲעֹבָדה"' פסח נקראת בפי הקרבן המצות לכן . צריםשואל בזמן העבדות במ (בהגדה "רשע"ה)הבן הראשון 

שלא כמו . (פסוק כו)" ַהֹזאת ָהֲעֹבָדה: "גם הבנים מכנים את המצווה באותה לשוןבהתאם ו, (פסוק כה)" ַהֹזאת

אמיתי ה עניין גלהבן הרשע אינו מ, את אביהם מתוך כנות אמיתית ורצון ללמוד" שואלים"ה, התם והחכם

י ְוָהָיה)"את דבריו " אומר"וא אלא ה, במצווה . על בסיס דעותיו המגובשות מראש"( ְבֵניֶכם ֲאֵליֶכם ֹיאְמרּו כִּ

אף על פי שהוא עצמו נמצא במצרים , שלוהרגשית מבטאת את הניתוק ואת חוסר המעורבות " ָלֶכם"המילה 

י ֹיאְמרּו ֲאֵליֶכם )"הבנים  רק בשאלת הרשע מופיעה לשון רבים של, בנוסף .לצאת לחירות בעתיד הקרובעומד ו כִּ

כי גסות הרוח של הרשע קשורה להיותו נמשך אחר חבריו הרשעים מבלי להתבונן בדברים באופן עצמאי , "(ְבֵניֶכם

בני ישראל נמצאים עדיין כי הרי , םאין שום התייחסות ליציאה ממצריכמובן ראשון אצל הבן ה. ואחראי

 . מצריםפיזית ומנטאלית בתוך נמצא  -שואל הבן הולכן גם  במצרים

כי מיד לאחר , ו יודע כלל לנסח את רגשותיו ואת שאלותיואינ (בהגדה" שאינו יודע לשאול"הבן )הבן השני 

אביו מספר לו את החוויה  -הבין את משמעות המעמד כדי ל .דברים רביםאין מקום ואין צורך בממצרים היציאה 

י' ה ָעָשה ֶזה ּורַבֲעב: "האישית שלו בזמן יציאת מצרים י לִּ ם ְבֵצאתִּ ְצָריִּ םִּ מצוות סיפור יציאת מצרים לבן השני ". מִּ

ַגְדָת " - "ההגדה"היא היסוד של מצוות  ְנָך ְוהִּ י' ה ָעָשה ֶזה ַבֲעבּור ֵלאֹמר ַההּוא ַבּיֹום ְלבִּ י לִּ ם  ְבֵצאתִּ ְצָריִּ םִּ  שמות)מִּ

 (.ח, ג"י

ניסוח הוגם מבחינת , ל כביכול את אותה השאלה כמו הבן הראשוןואש (בהגדה של פסח" תם"ה)הבן השלישי 

העוקץ את ו שאלתבמשמיט אולם הבן התם  .(כה, ב"שמות י)" ָלֶכם  ֻ ֹאתַהז ָהֲעֹבָדה ָמה: "הוא נשען על שאלת הרשע

מבטאות את חוסר השייכות האישית ואת אשר , "ָלֶכם ...ָהֲעֹבָדה"שתי המילים ומוחק את  ,של הבן הראשון

ף קהאב מש ".ֹזאת ָמה"הוא שואל רק , "ָלֶכם ַהֹזאת ָהֲעֹבָדה ָמה"במקום , כך .תחושת העבדות של הבן הראשון

ובלשון רבים הוא מתאר לבנו את היציאה מבית , את תחושת הגאולה של כלל ישראלהשלישי בתשובתו לבן 

דהיינו מצוות , לשמור שתי מצוות לעתידהוא מדגיש לו שנס ההצלה ממצרים מחייב אותו ". ָיד ְבֹחֶזק"עבדים 

 .החזקה והגלויה בזמן יציאת מצרים' בגלל יד ה –ומצוות תפילין , בגלל מכת בכורות –בכורות 
 

בני ישראל , ות לימוד במדברארבעים שנלאחר : שונה משלושת הבנים הקודמים (בהגדה" חכם)"הבן הרביעי 

מנוסחת כהמשך  חכםשאלת הבן ה. בספר דבריםרבות ים פעמ מודגשתגם תכונת החכמה . 'החכימו בתורת ה
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 ".ארבעת הבנים לפי פשוטו של מקרא"ושם בחומר על פסח יש שיעור בשם , במדור על החגים, www.tefilah.orgראו באתר    
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ים ָהֵעֹדת ָמה: "יודע לשאול כהוגןכעת הבן אך , לשאלתו של הבן השלישי ים ְוַהֺחקִּ ְשָפטִּ ָּוה ֲאֶשר ְוַהמִּ  ֹלֵהינּו-א  ' ה צִּ

ים ָהֵעֹדת"בשאלתו הוא מפרט בכבוד ומתוך עניין את  ."ֶאְתֶכם ים ְוַהֺחקִּ ְשָפטִּ אצלו מתוך נתפשים אשר , "ְוַהםִּ

כפי שבני ישראל אכן למדו במשך ארבעים שנות הנדודים , "ֹלֵהינּו-א  ' ה"קבלת עול מלכות שמים כציווי של 

ְפֵני ֹמֶשה ָשם ֲאֶשר ַהתֹוָרה ְוֹזאת: "במדבר מפי משה ְשָרֵאל ְבֵני לִּ ים ָהֵעֹדת ֵאֶלה :יִּ ים ְוַהֺחקִּ ְשָפטִּ בֶ  ֲאֶשר ְוַהמִּ  ֹמֶשה רדִּ

ְשָרֵאל ְבֵני ֶאל ם ְבֵצאָתם יִּ ְצָריִּ םִּ מדרכי כבוד פונה הבן החכם לדור יוצאי מצרים בלשון . (מה-מד', ד דברים)" מִּ

 .לא עמד בהר סיניבעצמו הוא , כיוון שלא כאבותיו, "ֶאְתֶכם"

 הבן הראשון :ניינתהאבות על מהות המצוות יש התפתחות מע יהשאלה של הבנים והסבר ימבחינת נושא, אם כך

אשר משפקות את , צותאת טעם אכילת הממסבירים  לבן השני .שואל על קרבן פסח בלבד כפי שהיה במצרים

אשר דהיינו שתי מצוות , שואל על מצוות פטר רחם ומצוות תפילין הבן השלישי .היציאה בחיפזון ממצרים

וכך גם , לבסוף היא רחבה ומקיפה יותר הבן הרביעיהשאלה של  .יציאת מצריםאת " הלכה למעשה"מזכירות 

ומצד אחר היא מציגה , (כב-פסוקים כא)יש בה מצד אחד תיאור מפורט של העבר מאז יציאת מצרים : התשובה

השאלה (. כה-פסוקים כד)בארץ ישראל ' לקיים את מצוות ה( פסוק כג)את הייעוד העתידי של עם ישראל 

  .ואת קיומה בארץ ישראל, במדברוא את לימוד התורה והתשובה לבן החכם בספר דברים משקפות אפ
 

 

ארבעת הבנים מייצגים תכונות שונות ושלבים שונים בהתפתחות התורנית של בני ישראל במשך : סכםנוכל ל

ים ַאֶתם ַלה"בבחינת  - ארבעים שנות נדודיהם במדבר משה רבנו היה מודע . (א, ד"דברים י" )ֹלֵהיֶכם-א  ' ָבנִּ

של הרב " מאמר הדור"מעין  –עסיקים את הדור הצעיר בכל תקופה ותקופה והתייחס לנושאים המ לשאלות הדור

לפי פשוטו של " ארבעה בנים"כביכול הפרשן הראשון של מדרש אכן בכך משה רבנו הינו . ל"אברהם יצחק קוק זצ

 !מקרא
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