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 .1דברים פרשת ואתחנן פרק ו פסוק כ  -כה
ׁשר צִּוָ ֛ה ה'
(כ) ִּכֽי־י ִׁשְ ָאלְָך֥ ִבנְָך֛ מָ ָ ֖חר ל ֑
מה הָ עֵ ֗ד ֹת ו ְַה ֽחֻ ּקִ ים֙ וְהַ ּמִ ׁשְ ּפָ טִ֔ ים אֲ ֶ ֥
ֵאמ ֹר ָ ֣
אֱ ֵ
ִיאנּו ה'
ֹלה֖ינּו אֶ תְ ֶכ ֽם( :כא) ו ְָאמַ ְר ָ ּ֣ת ְל ִבנְָך֔ עֲ ב ִ ָ֛דים הָ ִי֥ינּו לְפַ ְר ֖ע ֹה ּבְמִ צ ָ ְ֑רי ִם ו ַּיֹצ ֵ ֧֨
אֹות ֹת ּו֠ מ ֹפְ תִ ים ּגְד ֹ ִלים ו ְָר ִ ֧עים׀ ּבְמִ צ ַ ְ֛רי ִם ּבְפַ ְר ֥ע ֹה
מִ ּמִ צ ַ ְ֖רי ִם ְּב ָי֥ד חֲ ז ָָקֽה( :כב) וַּי ֵ ִּ֣תן ה' ֣
הֹוציא מִ ָ ּׁ֑שם ל ַ
ְאֹותנּו
ּו ְבכָל־ּב ֖
ְמ֙עַ ֙ן הָ ִ ֣ביא א ֹתָ֔ נּו ָ ֤לתֶ ת ָל֙נּו֙
ִ֣
ֵיתֹו לְעֵ ינֵ ֽינּו( :כג) ו ָ ֖
ת אֶ ת־ּכָל־הַ חֻ ִ ּ֣קים הָ אֵ֔ ּלֶה
אֶ ת־הָ אָ֔ ֶרץ אֲ ֶ ׁ֥שר נִׁשְ ַ ּ֖בע לַאֲ ב ֵֹתֽינּו( :כד) וַיְצ ֵַּו֣נּו ה' לַעֲ ׂשֹו ֙
ֹלהינּו ל ְ֥טֹוב ָל֙נּו֙ ּכָל־ הַ ּיָמִ֔ ים לְחַ ּי ֵ ֹ֖תנּו ּכְהַ ּי֥ ֹום הַ ּזֶ ֽה( :כה) ּוצְדָ ָ ֖קהְלי ְִר ָ ֖אה אֶ ת־ה' אֱ ֵ ֑
ֹלהינּו ּכַאֲ ֶ ׁ֥שר צִּוָ ֽנּו:ֶה־ּלנּו ִּכֽי־נִׁשְ ֨מ ֹר לַעֲ ׂ֜שֹות אֶ ת־ּכָל־הַ ּמִ ְצ ָו֣ה הַ ּ֗ז ֹאת לִפְ נֵ ֛י ה' אֱ ֵ ֖
ִּתֽהְ י ָ ֑
 .2שמות פרשת בא פרק יב פסוק כו  -כז
מה הָ עֲ ב ָ ֹ֥דה הַ ּ֖ז ֹאת לָ ֶכ ֽם( :כז) ו ַאֲ מַ ְרּתֶ֡ ם
ֵיכם ָ ֛
(כו) ו ְהָ ָ֕יה ִּכֽי־י ֹאמְ ֥רּו אֲ ל ֶ ֖
ֵיכם ְּבנ ֶ ֑
ָּתי בְנֵ ֽי־י ִׂשְ ָראֵ ל֙ ּבְמִ צ ַ ְ֔רי ִם ְּבנָג ְּ֥פֹו אֶ ת־ מִ צ ַ ְ֖רי ִם
זֶ ֽבַח־ּפֶ֨ סַ ח ֜הּוא ַלֽה' אֲ ֶ ׁ֣שר ּ֠פָ סַ ח עַ ל־ּב ֵ ֤
ָּתינּו הִ ִ ּ֑ציל וַּי ִּ֥ק ֹד הָ ָ ֖עם ו ַּיִ ֽׁשְ ּתַ חֲ ו ּֽו:
ו ְאֶ ת־ּב ֵ ֣
 .3שמות פרשת בא פרק יג פסוק יד
ִיאנּו
ֵאמ ֹר מַ ֑
(יד) ו ְהָ ֞י ָה ִּכֽי־י ִׁשְ ָאלְָך֥ ִבנְָך֛ מָ ָ ֖חר ל ֣
ה־ּז ֹאת ו ְָאמַ ְר ָ ּ֣ת אֵ ֔ ָליו ּב ְ֣ח ֹזֶק ָ֗יד הֹוצ ָ ֧
י ְק ֹ ָו֛ק מִ ּמִ צ ַ ְ֖רי ִם מִ ֵ ּ֥בית עֲ ב ִָדֽים:
 .4שמות פרשת בא פרק יג פסוק ח
ֵאתי מִ ּמִ צ ָ ְֽרי ִם:
(ח) ו ְהִ ּגַדְ ָ ּ֣ת ְל ִבנְָך֔ ּבַּי֥ ֹום הַ ֖הּוא ל ֑
ֵאמ ֹר ּבַעֲ ֣בּור ֶ֗זה עָ ָ ׂ֤שה ה' ֔ ִלי ְּבצ ִ ֖
 .5מכילתא דרבי ישמעאל בא  -מס' דפסחא בא פרשה יח
מה העדות והחקים והמשפטים אשר צוה ה' אותנו (דברים ו כ) נמצאת אומר ארבעה
בנים הם אחד חכם ואחד רשע ואחד תם ואחד שאינו יודע לשאול .חכם מה הוא אומר מה
העדות והחוקים והמשפטים אשר צוה ה' אלהינו אותנו אף אתה פתח לו בהלכות הפסח אין
מפטירין אחר הפסח אפיקומן .רשע מה הוא אומר מה העבודה הזאת לכם לכם ולא לו ולפי
שהוציא את עצמו מן הכלל וכפר בעיקר אף אתה הקהה את שיניו ואמור לו בעבור זה
עשה ה' לי בצאתי ממצרים (שמות יג ח) לי ולא לך אלו היית שם לא היית נגאל .תם מה
הוא אומר מה זאת ואמרת אליו בחוזק יד הוציאנו ה' ממצרים מבית עבדים .ושאינו יודע
לשאול את פתח לו שנא' והגדת לבנך ביום ההוא
 .6תלמוד ירושלמי מסכת פסחים פרק י דף לז טור ד /ה"ג
תני ר' חייה כנגד ארבע' בני' דיברה תור' בן חכם בן רשע בן טיפש בן שאינו יודע לשאל
בן חכם מהו אומ' מה העדות והחקים והמשפטי' אשר צוה יי' אלהינו אותנו אף אתה אמור
לו בחוזק יד הוציאנו יי' ממצרים מבית עבדים בן רשע מהו אומר מה העבודה הזאת לכם
מה הטורח הזה שאתם מטריחין עלינו בכל שנה ושנה מכיון שהוציא את עצמו מן הכלל
אף אתה אמור לו בעבור זה עשה יי' לי לי עשה לאותו האיש לא עשה אילו היה אותו
האיש במצרים לא היה ראוי להיגאל משם לעולם טיפש מהו אומר מה זאת אף את למדו
הילכות הפסח שאין מפטירין אחר הפסח אפיקימון שלא יהא עומד מחבורה זו ונכנס
לחבורה אחרת בן שאינו יודע לשאל את פתח לו תחילה
 .7רמב"ם הלכות חמץ ומצה פרק ז הלכה א  -ג
הלכה א
מצות עשה של תורה לספר בנסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל חמשה עשר
בניסן שנאמר +שמות י"ג +זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים כמו שנאמר +שמות
כ' +זכור את יום השבת ,ומנין שבליל חמשה עשר תלמוד לומר והגדת לבנך ביום ההוא

לאמר בעבור זה בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך .ואף על פי שאין לו בן ,אפילו
חכמים גדולים חייבים לספר ביציאת מצרים וכל המאריך בדברים שאירעו ושהיו הרי זה
משובח.
הלכה ב
מצוה להודיע לבנים ואפילו לא שאלו שנאמר והגדת לבנך ,לפי דעתו של בן אביו מלמדו,
כיצד אם היה קטן או טיפש אומר לו בני כולנו היינו עבדים כמו שפחה זו או כמו עבד זה
במצרים ובלילה הזה פדה אותנו הקדוש ברוך הוא ויוציאנו לחירות ,ואם היה הבן גדול
וחכם מודיעו מה שאירע לנו במצרים ונסים שנעשו לנו ע"י משה רבינו הכל לפי דעתו של
בן.
הלכה ג
וצריך לעשות שינוי בלילה הזה כדי שיראו הבנים וישאלו ויאמרו מה נשתנה הלילה הזה
מכל הלילות עד שישיב להם ויאמר להם כך וכך אירע וכך וכך היה.
 .8רש"ר הירש בראשית פרשת תולדות פרק כה פסוק כז
(כז) ויגדלו וגו' .בשום מקום לא נמנעו חכמינו מלגלות חולשות ושגיאות ,קטנות כגדולות,
במעשי אבותינו הגדולים; ודוקא על  -ידי כך הגדילו תורה ,והאדירו את לקחה לדורות (עי'
לעיל יב ,י) .אף כאן ,הערה אחת שלהם מרמזת לנו ,כי הניגוד העמוק שבין נכדי אברהם
מקורו העיקרי היה  -לא רק בתכונותיהם  -אלא גם בחינוכם הלקוי (בראשית רבה סג ,יד).
כל עוד היו קטנים ,לא שמו לב להבדלי נטיותיהם הנסתרות (עי' פסוק כד) ,תורה אחת
וחינוך אחד העניקו לשניהם ,ושכחו כלל גדול בחינוך" :חנך לנער על פי דרכו" וגו' (משלי
כב ,ו) .יש לכוון את החניך בהתאם לדרכו המיוחדת לו בעתיד ,ההולמת את התכונות
והנטיות הרדומות בעמקי נפשו ,וכך לחנך אותו לקראת המטרה הטהורה ,האנושית
והיהודית כאחת .התפקיד היהודי הגדול אחד ויחיד בעיקרו ,אך דרכי הגשמתו רבות
ורבגווניות ,כריבוי תכונות האדם ,וכרבגווניות דרכי חייהם.
כאשר נקבצו בני יעקב לשמוע את ברכת אביהם ,והלה ראה בהם את שבטי ישראל
שלעתיד ,לא ראה רק כהנים ומורי הוראה; הנה עמד שם שבט הלויה ושבט המלוכה ,שבט
הסוחרים ,שבט האכרים ,ושבט הלוחמים; עמד שם לנגד עיניו העם כולו ,על כל סגולותיו
הרבגווניות ,ועל כל דרכי התפתחותו; את כולם הוא ברך" ,איש אשר כברכתו ברך אתם"
(בראשית מט ,כח) ,איש איש כסגולותיו המיוחדות לו .כי ברית ה' הכרותה עם אברהם,
חפצה באומה בריאה ,שלמה ורעננה; מטרתה לבנות חיי  -עם שלמים על כל צורותיהם
הרבגווניות ,על  -מנת לכוון אותם אל התפקיד הגדול האחד :לשמור דרך ה' לעשות צדקה
ומשפט .הכוח והאומץ ,לא פחות מהמחשבה והרגש ,ימצאו שם את גיבוריהם העובדים
לה' ,ובמקצועות שונים יקיימו כולם את התפקיד הגדול של הכלל.
דוקא משום כך " -חנוך לנער על פי דרכו" ,חנכהו למטרה הגדולה האחת על פי דרכו
המיוחדת לו ,בהתאם לעתיד הצפוי לו מנטיותיו .המושיב את יעקב ועשו על ספסל לימודים
אחד ,ובאותם הרגלי החיים מחנך אותם כאחד לחיי לימוד ומחשבה - ,מובטח לו שאת
האחד מהם הוא מקלקל .יעקב ישאב ממעיין החכמה בחפץ גובר והולך ,ואילו עשו רק
יצפה ליום ,בו ישליך מאחורי גבו את הספרים הישנים ,ויחד אתם תעודת חיים גדולה,
שהכיר אותה רק באופן חד  -צדדי ,ובדרך שמעצם טבעו הוא סולד בה.
אילו העמיקו יצחק ורבקה לחדור לנפש עשו ,אילו הקדימו לשאול את עצמם ,היאך יכולים
גם האומץ ,הכוח והגמישות הרדומים בנפש עשו  -היאך יכולים כל אלה להטות שכם
לעבודת ה' ,כי אז "הגיבור" שלעתיד לא היה הופך ל"גיבור ציד" ,אלא ל"גיבור לפני ה'"
באמת .יעקב ועשו ,על כל נטיותיהם השונות ,היו נשארים אחים תאומים ברוחם ובדרך
חייהם; עוד מראשית היתה חרבו של עשו כורתת ברית עם רוחו של יעקב; ומי יודע איזה

שינוי היה צפוי לקורות הימים על ידי כך .אך לא כן היה" :ויגדלו הנערים" ,רק משגדלו
הנערים והיו לגברים ,הופתעו הכל לראות ,כי אלה אשר מרחם אחד יצאו ,ויחד נתגדלו,
נתחנכו ולמדו ,היו כה שונים בטבעם ומנוגדים במעשיהם.

