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  614 מספר                                                               ש הלנה ופאול שולמן                   "ע        

  

   בנים ועוד אחד דיברה תורה שבכתבכנגד שלושה
   

ה או מצוות וקיום מצועניינה ו , עם הכניסה לארץ העתידה להתקייםשיחה בין אב לבנומתוארת  1תורהבבארבעה קטעים 
, י-ה:גי, כט-כה:בי' שמ(ר שמות בעת היציאה ממצרים בספמופיעים  מן הקטעים שלושה. לאירועי יציאת מצריםוקישורן 

 אפיון  הנזכרים בארבעת הקטעיםל נתנו לכל אחד מן הבנים"חז). כה-כ:ו (נו בפרשת, בספר דברים נמצאוהרביעי) טז-יא
  .  להגדהו הוכנסל אלה"דברי חזו 2,)תם ושאינו יודע לשאול, רשע, חכם(משלו 

מאפיינים דומים יש לארבעת הקטעים .  המקראותפשטיפי -י מבקש לבחון את סוגיית הבנים עלבמסגרת זו אנ
ברצוני לעמוד על הדמיון  3. ושימת לב לשוני שביניהםרכיביהם מחייב בחינה מדוקדקת של והדבר, יוצרים סוג ספרותיה

כך נוצר . מבטא התפתחות רעיוניתה ודייח,  בפרשתנוהנזכר, בין שלושת הבנים בספר שמות ועל ייחודו של הבן הרביעי
  .  המייחד את הבן הרביעי4מבנה מדורג של שלושה וארבעה

 ) כט-כה:בי' שמ(ן הראשון ושאלת קרבן פסח הב
פי פשט המקרא טקס משיחת הדם על המזוזות הוא ציווי לכל -על). כד-כא:בי(קטע הוא אופן עשיית הפסח הושא נ

 ִיֵּתן ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ֶאל ָתבֹאּו ִּכי ְוָהָיה ":גם פסוק כה קובע). כד" (עֹוָלם ַעד ּוְלָבֶניָך ְלָך ְלָחק ַהֶּזה רַהָּדָב ֶאת ּוְׁשַמְרֶּתם"הדורות 
 ך מובן גם וכ5,גם לתיאור משיחת הפסח על המזוזות והוא מתייחס, "ַהּזֹאת ָהֲעבָֹדה ֶאת ּוְׁשַמְרֶּתם ִּדֵּבר ַּכֲאֶׁשר ָלֶכם 'ה

  ). כו" (ָלֶכם ַהּזֹאת ָהֲעבָֹדה ָמה ְּבֵניֶכם ֲאֵליֶכם יֹאְמרּו ִּכי ְוָהָיה ":לעבודת הפסח נוגעתמשאלת הבן ה
 ְּבִמְצַרִים ִיְׂשָרֵאל ְבֵני ָּבֵּתי ַעל ָּפַסח ֲאֶׁשר 'ַלה הּוא ֶּפַסח ֶזַבח ַוֲאַמְרֶּתם ": עליהכשם שהשאלה ממוקדת כך גם התשובה

 ה ובכך מבליט,סצנת הפסיחה בלבדהתשובה מדברת על ). כז" (ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ָהָעם ַוִּיּקֹד ִהִּציל ֵּתינּוָּב ְוֶאת ִמְצַרִים ֶאת ְּבָנְגּפֹו
  . אספקט מסוים של הסיפור הכללי

  )י-ה:גי' שמ(בן השני ושאלת אכילת מצות ה
 .'ַלה ַחג ַהְּׁשִביִעי ּוַבּיֹום תַמּצֹ ּתֹאַכל ָיִמים ִׁשְבַעת ": מצותעל המצווה לאכולחמץ ולאכול איסור מדובר על הבקטע זה 

 ברור מהו הנושאגם כאן ). ז-ו:גי" (ְּגֻבֶלָך ְּבָכל ְׂשאֹר ְלָך ֵיָרֶאה ְולֹא ָחֵמץ ְלָך ֵיָרֶאה ְולֹא ַהָּיִמים ִׁשְבַעת ֵאת ֵיָאֵכל ַמּצֹות
 ְּבֵצאִתי ִלי 'ה ָעָׂשה ֶזה ַּבֲעבּור ֵלאמֹר ַההּוא ַּבּיֹום ְלִבְנָך ְוִהַּגְדָּת ":את מה שאמור האב לומר לבנוכך יש להבין בהתאם לו

  ).ח" (ִמִּמְצָרִים
ל את הבן כמי שאינו יודע " חזאפיינו ועל כן , שואל אלא אביו פונה אליוהבן אינו, בשונה מהאחרים ,קטע זהב
) יט:ו' שופ; ג:טי' בר(במקרא  היא דבר שכיח ,עשיית הפסחניגוד ל ב,על פי הפשט יש לומר שאכילת מצות. לשאול

 ואין אוכלים צורך שהאב יפנה אל הבן ויאיר את עיניו שבחג זה אוכלים רק מצותאפוא יש . ולפיכך אינה מעוררת שאלה
  .ציווי ויסביר לו את משמעות ה,חמץ

                                                           
 .ד אך אין באפשרותי להעיר על כך במסגרת זו' מודל זה קיים גם ביהו   1
 .ד"י ה"פ, פסחים, ירושלמי; ח"בא י, רבין-מהדורת האראוויטץ, ישמעאל' מכילתא דר   2
 .77-61' עמ, ח"תל אביב תשמ, אומנות הסיפור במקרא, על תופעת סצנת הדפוס במקרא ראו אלטר   3
' עמ(זקוביץ . ט"ירושלים תשמ, ועל ארבעה במקרא... על שלושה, זקוביץ' מודל זה של שלושה וארבעה שכיח במקרא ועסק בו רבות י   4

זה : ל"בחז, ו-ה:יג' שמ(וזאת משום שראה בבן השני , ל"תייחס לארבעת הבנים במקרא אלא למדרשי חזלא ה) 66 ובמיוחד הערה 492
  . אם כי יש להסביר את החריגה אצל הבן השני, לדעתי המבנה קיים. חריג השובר את המבנה) שאינו שואל

הבחינו ) א"פסחים צו ע, בבלי(ל "חז. 'ו' עמ, ח"ים תרפירושל, )בארישנסקי' א: תרגם(, ראיות מכריעות נגד ולהויזן, ץ הופמן"כך גם רד   5
הם דרשו כך משום . על עצם הקרבן אך לא על משיחת המזוזות בדם" חוקת עולם"בין פסח מצרים לפסח דורות והחילו את הקביעה 

ע הקצר "ל ראו ראב"חזעל המתח בין פשט הכתובים לפסיקת . 'לפיהם יש לקיים את הפסח במקום אשר יבחר ה, ח-א:טז' הפסוקים בדב
  .כד:יב' על שמ



 2

ום מצוות שבשביל קיכביכול עולה " ִמִּמְצָרִים ְּבֵצאִתי ִלי 'ה ָעָׂשה ֶזה ַּבֲעבּור"מהמשפט  .מבנה הפסוק הוא בעייתי
  . דבר הנראה חסר היגיון, יציאת מצריםהתרחשה אכילת מצה 

 בכך ."הללו ומרור מצה פסח כגון, מצותיו שאקיים בעבור - זה בעבור: "בעקבות המכילתא פירש) ח:גי(י "רש
ובכך חרגו מפשט הכתוב , מצוותהלכלל " זה"ל על סדר המילים במשפט אך הוצרכו להרחיב את הביטוי "שמרו חז

אחד המאפיינים של הקטעים שבספר שמות הוא שמדובר בהם על שבהמשך אף נראה . וסק באכילת מצות בלבדהע
  .מצווה אחת בלבד ולכן החריגה מפשט הכתוב גם מקלקלת את השורה מבחינת האפיון הזה

כילת כלומר א, "' בעבור מה שעשה לי ה- זה ":'סרסהו ופרשהו'ג הנוקט בדרך של "נראית יותר הצעתו של רס
 , כלומר את אכילת המצות,"זה"האב מסביר לבנו שהוא מקיים את . ביציאת מצרים' כרון מעשיו של היזלהמצה היא 
 שהוא מתאים בזהאך יתרונו של , חסרונו של הפירוש הוא בשינוי סדר המילים במשפט. הוציא אותנו ממצרים' משום שה

   6.שבספר שמותשל הקטעים האחרים י  והוא משתלב בסוג הספרות, אכילת המצות,לנושא הפרשה
האב מספר לבנו על אכילת . נראה שהקטע עוסק באיסור אכילת חמץ ובמצוות אכילת מצות בלבד, של דברלסיכומו 

כלומר הנחית על המצרים , )ט" (בחוזק יד"הוציא את ישראל ממצרים '  קשורה לעובדה שהמצווה זוהמצות ומסביר ש
נאלצו לאכול מצות והם  להחמיץ בשל החיפזון לא הספיק בצקם . בני ישראל ממצריםרש אתי קשות עד שפרעה גמכות

  ).לד-לא:בי(
 )טז-יא:גי' שמ(שלישי ושאלת פדיון בכורות הבן ה

 ִיְׁשָאְלָך ִּכי ְוָהָיה ":הפסוק מעלה אפשרות שקיום המצווה הזו יעורר שאלה). יג-יא( פדיון בכורות - ברורגם כאן הנושא 
שבא לידי ביטוי בפגיעה הקשה ' חוזק ידו של ה -היבט ספציפי מקדת בוהתשובה מת) יד" (?ּזֹאת ַמה ֵלאמֹר רָמָח ִבְנָך

 ֶרץְּבֶא ְּבכֹור ָּכל 'ה ַוַּיֲהרֹג ְלַׁשְּלֵחנּו ַפְרעֹה ִהְקָׁשה ִּכי ַוְיִהי...  ִמִּמְצַרִים 'ה הֹוִציָאנּו ָיד ְּבחֶֹזק ֵאָליו ְוָאַמְרָּת ":בכל בכורות מצרים
  ).טז-יד" (ֶאְפֶּדה ָּבַני ְּבכֹור ְוָכל ַהְּזָכִרים ֶרֶחם ֶּפֶטר ָּכל 'ַלה זֵֹבַח ֲאִני ֵּכן ַעל ְּבֵהָמה ְּבכֹור ְוַעד ָאָדם ִמְּבכֹר ִמְצַרִים

  )כה-כ:ו' דב(המחויבות למצוות  י ושאלתהבן הרביע
 ְוַהֻחִּקים ָהֵעדֹת ָמה ֵלאמֹר ָמָחר ִבְנָך ִיְׁשָאְלָך ִּכי ":שואל שאלה רחבה על המחויבות לכלל המצוות) ו' דב(הבן הרביעי 
,  עדות-  בני ישראלאת' ציווה ההשאלה מתייחסת לכל סוגי המצוות ש). כ" (ֶאְתֶכם לֵֹהינּו-ֱא 'ה ִצָּוה ֲאֶׁשר ְוַהִּמְׁשָּפִטים

ידה לגלות מצרים והיציאה  ומתארת את כלל האספקטים של היררחבהבהתאם לכך גם התשובה היא . חוקים ומשפטים
וממשיכה בתיאור המכות , )כא" (ְּבִמְצָרִים ְלַפְרעֹה ָהִיינּו ֲעָבִדים ְלִבְנָך ְוָאַמְרָּת" - היא מתחילה בתיאור העבדות .ממנה

ֵּתן "- שהובילו ליציאה ממצרים ִ

                                                          

ובתיאור , )כב" (ְלֵעיֵנינּו יתֹוֵּב ּוְבָכל ְּבַפְרעֹה ְּבִמְצַרִים ְוָרִעים ְּגדִֹלים ּומְֹפִתים אֹותֹת 'ה ַוּי
 תכלית היציאה ומדברת על אלא ממשיכה, התשובה אינה מסתיימת כאן). כג(" ִמָּׁשם הֹוִציא ְואֹוָתנּו" -היציאה עצמה 

 ַוְיַצֵּונּו" -ם המצוות וקיו) כג" (ַלֲאבֵֹתינּו ִנְׁשַּבע ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ֶאת ָלנּו ָלֶתת אָֹתנּו ָהִביא ְלַמַען" -ממצרים שהיא הכניסה לארץ 
התשובה מסתיימת בתיאור הטוב שנכון לישראל בעקבות ). כד" (לֵֹהינּו-ֱא 'ה ֶאת ְלִיְרָאה ָהֵאֶּלה ַהֻחִּקים ָּכל ֶאת ַלֲעׂשֹות 'ה

 'ה ִלְפֵני ַהּזֹאת ַהִּמְצָוה ָּכל ֶאת ַלֲעׂשֹות ְׁשמֹרִנ ִּכי ָּלנּו ִּתְהֶיה ּוְצָדָקה: ַהֶּזה ְּכַהּיֹום ְלַחּיֵֹתנּו ַהָּיִמים ָּכל ָלנּו ְלטֹוב" - קיום המצוות
  ). כה-כד" (ִצָּונּו ַּכֲאֶׁשר לֵֹהינּו-ֱא

   :נעמוד עתה על ההבדלים בין הבן הרביעי לשלושת קודמיו
היא והתשובה הניתנת להם ) מצה ופדיון בכורות, פסח(שלושת הבנים שבספר שמות שואלים שאלה ממוקדת 

, פרשתנוהנזכר ב, הבן הרביעי, לעומתם.  מתוך הסיפור הכולל של יציאת מצריםהרלבנטי האירוע הומוזכר ב, בהתאם
  .הכוללת התייחסות לכל מרכיבי יציאת מצרים, נענה בתשובה מקיפהגם שואל שאלה רחבה ו

  . הבדל נוסף הוא בשאלת היחס שבין הזיכרון לבין המצוות
. הוא לשמר את זיכרון יציאת מצרים) מצות ופדיון בכורות, חפס ( בשלושת הקטעיםבספר שמות תפקיד המצוות

 שלא כמצוות,  שכן הן חריגות ומעוררות שאלותמצוות הפסח ופדיון הבכורותליתרון מבחינה זו יש תכן אפילו שיי
ר קשב יציאת מצרים מהווה אירוע מכונן :לעומת זאת בספר דברים התנועה היא הפוכה. היא עניין שכיחשאכילת המצות 

 וכך גם מקיפה משום כך השאלה היא 7. יוצר את המחויבות לכלל המצוות האירוע ולפיכך זיכרון,לישראל' שבין ה
  . התשובה

ניתן להציע שפרשיות הבנים בספר שמות הם תגובה מידית לאירוע יציאת מצרים בזמן , מנקודת מבט ספרותית
 כל מה מבט רחב יותר על הסתכלות המאפשרת, של דור מבטא הסתכלות ממרחק ,לעומת זאת, הבן הרביעי. התרחשותו

מחויבות הומתוך כך להגיע אל , כניסה לארץו' כריתת ברית עם ה שהיא , לראות את התכלית,רע ביציאה ממצריםישא
לכשיבואו (בספר שמות שאלת הבנים של יוצאי מצרים . אופק השאלה של הבנים נקבע לפי עולמם של האבות. למצוותיו
   .היא מקיפה) לכשיבואו לארץ(ואילו בספר דברים שאלת הבנים של דור הנכנסים לארץ ,  ממוקדתהיא) לארץ

בכך נפרש בפנינו מודל של התייחסות טבעית .  כנגד שלושה וארבעה בנים דיברה תורה,על פי פשוטו של מקרא
 , הוא מסוגלממרחק של זמן .צמובתחילה האדם נזקק לסימנים על מנת לשמר את הזיכרון ע. לאירועים היסטורייםוראויה 

  . לעכל את תוצאות האירוע על כל היבטיו ולהסיק ממנו את ההשלכות לגביו,ואף אמור
  

  חזי כהן
  המרכז ללימודי יסוד ביהדות

 
פירושה ' עבור'המילה . משמעות מכוונת-יוצר דו) ביטוי שאינו מופיע אצל הבנים האחרים(' בעבור'ייתכן שהשימוש החריג בלשון    6

ד :יד' ם בירקיימת ג' עבור'דוגמה לשימוש דומה במילה . יב וכך רומז הכתוב לאכילת המצות-יא:ה' כך עולה מיהו. 'תבואה'באכדית 
, )מקרא לישראל (' אירמיהו, הופמן' ראו י". רֹאָׁשם ָחפּו ִאָּכִרים ּבֹׁשּו ָּבָאֶרץ ֶגֶׁשם ָהָיה לֹא ִּכי ַחָּתה ָהֲאָדָמה ַּבֲעבּור"בנבואה על הבצרות 

 .348' עמ, ח"א תשמ"ת
  ). יא-א:כו, טו:טו, טו:ה: למשל(בספר דברים והיא חוזרת פעמים רבות ) ו:ה' דב; ב:כ' שמ(מגמה זו החלה כבר בעשרת הדיברות    7
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