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 פרשת בא: אדם ועם 

ללכת   הילד בשלב בו יודע התפתחותו של הילד עמדה נגד עיניהם של חז"ל כשדנו בחיובם של ילדים במצוות.

הוא חייב בעליה לרגל, כשהוא מסוגל לנענע הוא חייב במצוות לולב, כשהוא מתלבש עצמאית הוא מתחייב  

ההתפתחות הקוגניטיבית   בטלית וכשאינו צריך לאמו הוא מתחייב בשינה בסוכה )סוכה מב, א(. גם לשאלת 

תפילה,  , הוא חייב בברכות ובמבין עקרונות מופשטים ויודע למי הוא מברך כשהילד: ישנן השלכות  מחייבות

ישנם גם כמה דברים שאינם  קניינים מסוימים. וא כשיר משפטית לנהל עניינים ערכו של אגוז ה כשהוא מבין

נזכרים בחז"ל אך הם שייכים לאותו הרצף, למשל, כל הורה יודע לציין מתי הוא קנה לילדו את השעון הראשון  

לרכוב על אופנים כי  הילד מתי החל  ; כאשר חש בבשלותו לעניין מושג הזמןלילדו להתמצא ולהגדיר את  ועזר

מכניס אותו בהדרגה   תהליך החונכות שעובר הילד. הגיעו לכלל איזוןשלו רמת הקואורדינציה ושיווי המשקל 

תקשר עם הסביבה על פי כללי משחק מקובלים, הוא מסגל לעצמו  הלתוך עולם תרבותי שלם, הוא לומד ל

והופך לימים לא רק לאדם אלא גם   יות ושבטיות מפנים אמונות וערכיםלומד אחר  מקובלים,  מנהגים

   . "מענטש"ל

דומה לתהליכים המתרחשים  והבשלת זכרונותיו האישיים, עיצוב אישיותו ותודעתו של האדם הפרטי 

חבלי הלידה  , איך מחנכים ואיך חונכים עם שאלה פרשתנו עוסקת ב  בהתבגרותו של ציבור, אבל לא זהה להם.

 והיצירה באים לידי ביטוי בפעולות השונות ובהכנות שלקראת היציאה ממצרים.

 הטמעתהבידול והשונות מן הסביבה,  הפנמת רעיוןהקריאה לגיבוש וליכוד השורות, הוא הדבר הראשון  

אֶמר : " הסגוליות ֶשה  ֶאל  ה' ַויֹּ א מֹּ ה ֶאל  בֹּ י ַפְרעֹּ י  כִּ י ֲאנִּ ְכַבְדתִּ ב ֶאת הִּ י ְלַמַען ֲעָבָדיו  ֵלב ְוֶאת וֹּ לִּ תִּ ַתי שִּ תֹּ   ֵאֶלה  אֹּ

ְרבוֹּ  ְנָך ְבָאְזֵני ְתַסֵפר ּוְלַמַען: ְבקִּ ְנָך ּוֶבן בִּ י ֲאֶשר ֵאת בִּ ְתַעַלְלתִּ ם הִּ ְצַריִּ ַתי ְוֶאת ְבמִּ תֹּ י  ֲאֶשר אֹּ יַדְעֶתם ָבם ַשְמתִּ י וִּ י  כִּ   ֲאנִּ

ויה מכוננת שמייחדת את עם ישראל. כזו  והפסוקים הללו מתארים את הצורך ביצירת ח ב(.-, אי פרק שמות) "ה'

חוט  שמהווה בסיס לזכות להגדרה עצמית. העובדה שה' בחר בעם ישראל והביע זאת באותות ומופתים היא 

התכנסות הראשונית נעשית באמצעות מבחן  ה ,רחב יותרהאחיזה של העם. גם במבט היסטורי מוט  -השדרה 

 'הלנו אתה אם לצרינו', הגדרת גבולות האחווה ושותפות הגורל. 

ֶשה  ֶאל ה' ַויֹּאֶמר"הוא תודעת הזמן. עניין שני  ן  ְוֶאל  מֹּ ם ְבֶאֶרץ ַאֲהרֹּ ְצַריִּ ר מִּ ֶדש: ֵלאמֹּ אש ָלֶכם ַהֶזה  ַהחֹּ ים רֹּ   ֳחָדשִּ

ן אשוֹּ נים  כיוונון השעון ברגעים ראשוישנה חשיבות עצומה ב ב(. -, איב פרק שמות) "ָשָנה הַ  ְלָחְדֵשי ָלֶכם הּוא רִּ

במישור הפשטני מדובר ברישום ותיעוד של נקודת הראשית. ממש כמו זכרון תאריך   אלו של תהליך לידה.

גדיר  לה שנועדאיפוס רוחני רגע שור העמוק יותר, זהו תיעוד של במיהלידה וחגיגת יום ההולדת משנה לשנה. 

  יצירת לוח שנה יהודי עצמאי מייצג גם את העצמאות והשליטה בזמן. היכולת להכתיב את מרחב זמן ייחודי.

 קביעת סדר יום והענקת משמעות לחלוף העיתים.. דפיה המצהיביםסימנים על ההיסטוריה ולא להיות 

שה לפני היציאה ממצרים שהעם ונן. הקב"ה מודיע למזכרון תרבותי של אירוע מכהטמעת העניין השלישי הוא 

ויה הזו להיות חוקת עולם, מונצחת לדורי דורות. הפסח  וד את החאמור להתרגש מן האירוע. הקב"ה מייע

 : ויהיו בו מרכיב מרכזי כרון הרשמי הלאומייהז  את מעתהיעצבו ויציאת מצרים 

י" ם ְבֶאֶרץ ְוָעַבְרתִּ ְצַריִּ י ַהֶזה ַבַלְיָלה מִּ ֵכיתִּ רבְ  ָכל ְוהִּ ם ְבֶאֶרץ כוֹּ ְצַריִּ ם ֱאֹלֵהי  ּוְבָכל ְבֵהָמה ְוַעד ֵמָאָדם מִּ ְצַריִּ  ֶאֱעֶשה מִּ

ים י ְשָפטִּ ת ָלֶכם ַהָדם ְוָהָיה :ה' ֲאנִּ ים ַעל ְלאֹּ י ָשם  ַאֶתם ֲאֶשר  ַהָבתִּ יתִּ י ַהָדם  ֶאת ְוָראִּ ְהֶיה ְוֹלא  ֲעֵלֶכם  ּוָפַסְחתִּ   ֶנֶגף  ָבֶכם  יִּ

ית י  ְלַמְשחִּ תִּ ם ְבֶאֶרץ ְבַהכֹּ ְצָריִּ ם ְוָהָיה :מִּ ן  ָלֶכם ַהֶזה ַהיוֹּ ָכרוֹּ ֶתם ְלזִּ תוֹּ  ְוַחגֹּ ֵתיֶכם  ַלה' ַחג אֹּ רֹּ ָלם ֻחַקת ְלדֹּ   " ְתָחגֻהּו עוֹּ

 יד(. -, יביב פרק שמות)

זכרו  ההפתעה בפסוקים הללו היא שעוד לפני הציווי על הפסח עצמו ולפני שתהליך היציאה ממצרים ושימור 

ת זכרון  נטבע עצם הרעיון של יציר –בעולם מתרחש  הרבה לפני שהאירוע, לכתי יוצא לפועלהאקטיבי ה
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כרון הוא עצם קיומו. גם אם הוא סלקטיבי ובחירי, גם  י . משמעות העובדה הזו היא שמה שחשוב בזקולקטיבי

ועל. הדימוי שלו חזק יותר  אם הוא מתייחס לדברים בטרם התרחשו ושכנראה, אינו נזקק לעצם התרחשותם בפ

 מן העובדות. 

כרון משותף ובסדר יום הנובע מערכים משותפים.  י יציקתו של עם קשורה אם כן, בשלושה מעגלים, בבידול, בז

  ֶאת  ּוְשַמְרֶתם" התרבות ורוחה. ינבעו מתוךהמצוות והחוקים שיבואו בעקבות קיומה של היחידה הלאומית, 

ָלם ַעד ּוְלָבֶניָך  ְלָך ְלָחק  ַהֶזה ַהָדָבר  (. כד, יב פרק שמות" )עוֹּ

 

 


