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  יום חמישי של בא: 

  כלל ופרט ביציאת מצרים

  סיפור ארבעת הבנים:  -מתחילים לספר את הסיפור שאנו נמשיך איתו עוד הרבה אח"כ

 :ַה&ֹאת ָהֲעבָֹדה ֶאת �ְ�ַמְרֶ!ם ִ%ֵ$ר ַ�ֲאֶ�ר ָלֶכם יְקֹוָק יִֵ!ן ֲאֶ�ר ָה�ֶרץ ֶאל ָתבֹא� ִ�י וְָהיָה) כה(

  (שמות פרק י"ב) ָלֶכם.  ַה&ֹאת ָהֲעבָֹדה ָמה ְ$נֵיֶכם ֲאֵליֶכם יֹאְמר� ִ�י וְָהיָה(כו) 

שזה שאינו יודע  –בהמשך הפרשה, לקראת סופה, יבוא בן נוסף שנגיד לו "והגדת לבנך", ורש"י יגיד 

שישאל מה  –הבן החכם  –התם. ובספר דברים  –"כי ישאלך בנך לאמר מה זאת"  –לשאול. ואח"כ 

  ים". העדות והחוק

  ובהגדה נאמר: "כנגד ארבעה בנים דיברה התורה". 

האם סיפור יציאת מצרים לארבעת הבנים הוא מטודיקה יפה, או מהותי? מה הכוונה? פרשת בא 

'". כלומר הדגש הוא מתחילה: "בא אל פרע כי אני הכבדתי...ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך וכו

  הסיפור לדורות. הדגש הוא לדורות שילמדו את הסיפור. 

  אבל כשמגיעים לסיפור מבינים שצריך לספר לדורות, אבל לכל בן כפי דעתו. 

  הרמב"ם בהלכה לומד שני דברים. הוא פותח את ההלכות של סיפור יציאת מצרים בפרק שביעי: 

 עשר חמשה בליל במצרים לאבותינו נעשוש ונפלאות בנסים לספר תורה של עשה מצות

 )'כ (שמות שנאמר כמו ממצרים יצאתם אשר הזה היום את זכור ג)"י (שמות שנאמר בניסן

 לאמר ההוא ביום לבנך והגדת לומר תלמוד עשר חמשה שבליל ומנין, השבת יום את זכור

 גדולים חכמים אפילו, בן לו שאין פי על ואף. לפניך מונחים ומרור מצה שיש בשעה זה בעבור

  1. משובח זה הרי ושהיו שאירעו בדברים המאריך וכל מצרים ביציאת לספר חייבים

החלק האחד הוא לספר לכולם, והחלק השני הוא לדעת שכל אחד ידע. כפי שהרמב"ם אומר בהלכה 

  הבאה: 

, מלמדו אביו בן של דעתו לפי, לבנך והגדת שנאמר שאלו לא ואפילו לבנים להודיע מצוה

 זה עבד כמו או זו שפחה כמו עבדים היינו כולנו בני לו אומר טיפש או קטן היה אם כיצד

 וחכם גדול הבן היה ואם, לחירות ויוציאנו הוא ברוך הקדוש אותנו פדה הזה ובלילה במצרים

  2.בן של דעתו לפי הכל רבינו משה י"ע לנו שנעשו ונסים במצרים לנו שאירע מה מודיעו

  במטודיקה? או שחלק מיציאת מצרים הוא לדעת שיש שני דברים ביציאה? האם זה תרגיל 

עם שלם יוצא ממצרים, דורות דורות יוצאים. את זה צריך לספר. אבל יש עוד חלק ביציאת מצרים: 

אצל פרעה במצרים לא הייתה משמעות לא רק לעם, אלא גם לפרט. עבודת הפרך שפרעה עשה בנו 

ה ולהפך. המשמעות של הכישורים של כל איש, אינו תופס אמרה שהאיש יעשה עבודת האיש

חשיבות אצל פרעה. פרעה רצה רק פירמידות, והאנשים היו סתם פועלים שמשמים את המטרות 

  שלו. 

  מה זה משנה אם אתה חכם או תם? אין הבדל אתה רק משמש מטרה. 

הוא חלק מהאינסוף. אבל שתי מצוות יש ביציאה. האחד הוא להתייחס לכלל ישראל ולהבין שכל אחד 

אני יכול להרגיש עץ קטן ביער ענק בלי שום ייחוד. ואם כולם הם אותו  –לפעמים מהמחשבה הזו 

                                                           
1
  הלכות חמץ ומצה פרק ז' הלכה א'.  
2
  הלכות חמץ ומצה פרק ז' הלכה ב'.  
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חלק, אז מה המיוחד שבי? לכן בתוך סיפור יציאת מצרים חייבים להופיע ארבעת הבנים. הם לא רק 

ריך ללמד אותו 'לפי הארבעה שנמצאים סביב השולחן, אלא הם נמצאים בתוך כל אחד. כל אחד צ

  לא יצאת ידי חובת היציאה באמת.  –דעתו', ואם זה לא לפי דעתו 

  דווקא במעמד הר סיני.  –זה כ"כ עמוק, וזה יופיע הכי חזק 

כאיש אחד בלב אחד.  –שם הקב"ה יתן את כל התורה לעם ישראל. זה "ויחן שם ישראל נגד ההר" 

את הפאן הזה. אבל המעמד מתחיל במילים: "משה יש שם כלל ישראל אדיר. ותמיד אנו מדגישים 

'והאלוקים יעננו בקולו', אז  –ידבר והאלוקים יעננו בקול". חז"ל שמים לב שהיה צריך להיות כתוב 

  מדוע השוני? 

  אומרים חז"ל במדרש תנחומא: 

, כוחן לפי הזקנים, כוחו לפי שומע היה ואחד אחד כל, ישראל  יוצא הקול היה האיך וראה בא

, כוחו לפי משה ואף, כוחן לפי והעוללים והיונקים הקטנים והנערים, כוחן לפי הבחוריםו

  3.בקול יעננו והאלהים ידבר משה שנאמר

מדוע הפתיחה  לארבעה בנים היא: 'ברוך המקום ברוך הוא ברוך שנתן תורה לעמו ישראל וכו'". הרי 

 –זה קשור לכל ההגדה? אלא ברוך שנתן תורה כזאת  –לכאורה ברוך שנתן תרוה לעמו ישראל 

שמדברת על ארבעה בנים לעם ישראל. יש תורות יפות שמדברות לכלל , אבל לא לכל אחד מארבעת 

הבנים. התורה שנתנה לעמו ישראל חייבת להתייחס לכל אחד מארבעת הבנים והוא צריך לקבל 

  אותה כפי הבנתו. 

  ומסיים המדרש: 

  ואחד אחד כל של בכחו), ד כט תהלים( בכח' ה ולק אומר הוא וכן 

שהם רוא איך הוקלות היו  –היונתן בן עוזיאל אומר בהר סיני נאמר:  "וכל העם רואים את הקולות". 

איך לכל אחד מן הבנים יש את  –מתהפכים לפי שמיעתו של כל אחד ואחד. כל העם היו רואים 

  היציאת מצרים שלו. את הקול שלו בתורה. 

 אנו יכולים לצאת ממצרים. –רק בשלימות של כל זה ביחד 

                                                           
   כב' סימן שמות פרשת) בובר( תנחומא מדרש 3

  


