
 בס"ד

 הרבנית עידית איצקוביץ/  ארבעת הבנים בהגדה

 דף זה אינו הדף המקורי של השיעור. הכנו אותו על בסיס ההקלטה על מנת לעזור בהבנת השיעור()

 

 :1ותעל השאלעייני במקורות הבאים ועני 

 על איזו מצווה משוחחים עם כל אחד מהבנים? -

 מהי התשובה לכל אחד מהבנים? -
 

 ה(כ" –, י"ז שמות ו') הבן החכם. 1

צְֹׁות  }יז{ רּון ֶאת מִּ מְׁ שְׁ מֹור תִּ ּוְָׁך: 'השָׁ יו ֲאֶשר צִּ יו וְֻׁחקָׁ יתָׁ  }יח{ ֱאֹלֵהיֶכם וְֵׁעדֹתָׁ שִּ ֵעינֵי וְׁעָׁ ר וְַׁהּטֹוב בְׁ ְך  'ה ַהיָׁשָׁ ַמַען יִּיַטב לָׁ לְׁ

אתָׁ  ַבע  ּובָׁ ה ֲאֶשר נִּשְׁ ָאֶרץ ַהּטֹבָׁ תָׁ ֶאת הָׁ ְֶׁביָך }יט{ ַלֲאבֶֹתיָך: 'הוְׁיַָׁרשְׁ נֶיָך ַלֲהדֹף ֶאת כָׁל אֹי פָׁ ֶבר  מִּ ָך  }כ{ :'הַכֲאֶשר דִּ ָאלְׁ כִּי יִּשְׁ

ּוָׁה  ים ֲאֶשר צִּ טִּ פָׁ שְׁ ים וְַׁהמִּ ֵעדֹת וְַׁהֻחקִּ ה הָׁ ר ֵלאמֹר מָׁ חָׁ נְָׁך מָׁ ֶכם: 'הבִּ עֹה  }כא{ ֱאֹלֵהינּו ֶאתְׁ ַפרְׁ יִּינּו לְׁ ים הָׁ דִּ נְָׁך ֲעבָׁ בִּ תָׁ לְׁ וְָׁאַמרְׁ

יֵאנּו  יִּם וַיֹוצִּ רָׁ צְׁ מִּ ה: 'הבְׁ יָׁד ֲחזָׁקָׁ ַריִּם בְׁ צְׁ מִּ ֵעינֵינּו: 'הוַיִֵּתן  }כב{ מִּ כָׁל ֵביתֹו לְׁ עֹה ּובְׁ ַפרְׁ ַריִּם בְׁ צְׁ מִּ ים בְׁ עִּ ים וְׁרָׁ ים גְׁדֹלִּ תִּ  אֹותֹת ּומֹפְׁ

ַבע ַלֲאבֵֹתינּו: }כג{ ָאֶרץ ֲאֶשר נִּשְׁ נּו ֶאת הָׁ ֶתת לָׁ נּו לָׁ יא אֹתָׁ בִּ ַמַען הָׁ ם לְׁ שָׁ יא מִּ נּו הֹוצִּ ְַׁצּוֵנּו  }כד{ וְׁאֹותָׁ ַלֲעשֹות ֶאת כָׁל  'הוַי

ָאה ֶאת  יִּרְׁ ֵאֶלה לְׁ ים הָׁ ַחיֵֹתנּו כְַׁהיֹום ַהֶזה: 'הַהֻחקִּ ים לְׁ נּו כָׁל ַהיָׁמִּ טֹוב לָׁ מֹר ַלֲעשֹות  }כה{ ֱאֹלֵהינּו לְׁ נּו כִּי נִּשְׁ יֶה לָׁ הְׁ ה תִּ קָׁ ּוצְׁדָׁ

נֵי  פְׁ וָׁה ַהזֹאת לִּ צְׁ ּוָׁנּו: 'הֶאת כָׁל ַהמִּ  ֱאֹלֵהינּו ַכֲאֶשר צִּ

 ז(כ" –, כ"א שמות י"ב) הבן הרשע. 2

חֵֹתיֶכם וְַׁשֲחטּו ַהפָׁ  }כא{ פְׁ שְׁ מִּ ֶכם צֹאן לְׁ חּו לָׁ כּו ּוקְׁ שְׁ ֵאל וַיֹאֶמר ֲאֵלֶהם מִּ רָׁ נֵי יִּשְׁ ל זִּקְׁ כָׁ א מֶֹשה לְׁ רָׁ ֶתם  }כב{ ַסח:וַיִּקְׁ ַקחְׁ ּולְׁ

ן זּוזֹת מִּ ֵתי ַהמְׁ קֹוף וְֶׁאל שְׁ ֶתם ֶאל ַהַמשְׁ ַגעְׁ ם ֲאֶשר ַבַסף וְׁהִּ ֶתם ַבדָׁ ַבלְׁ יש  ֲאֻגַדת ֵאזֹוב ּוטְׁ ף וְַׁאֶתם ֹלא ֵתצְׁאּו אִּ ם ֲאֶשר ַבסָׁ ַהדָׁ

ֶפַתח ֵביתֹו ַעד בֶֹקר: ַבר  }כג{ מִּ ָאה ֶאת הַ  'הוְׁעָׁ ַריִּם וְׁרָׁ צְׁ נְׁגֹף ֶאת מִּ ַסח לִּ זּוזֹת ּופָׁ ֵתי ַהמְׁ קֹוף וְַׁעל שְׁ ם ַעל ַהַמשְׁ ַעל ַהֶפַתח  'הדָׁ

נְׁגֹף: ֵתיֶכם לִּ בֹא ֶאל בָׁ ית לָׁ חִּ ם: כד{} וְֹׁלא יִֵּתן ַהַמשְׁ נֶיָך ַעד עֹולָׁ בָׁ ָך ּולְׁ ק לְׁ חָׁ ר ַהֶזה לְׁ בָׁ ֶתם ֶאת ַהדָׁ ַמרְׁ בֹאּו  }כה{ ּושְׁ יָׁה כִּי תָׁ וְׁהָׁ

ָאֶרץ ֲאֶשר יִֵּתן  כֶ  'הֶאל הָׁ ה ַהזֹאת:לָׁ ֲעבֹדָׁ ֶתם ֶאת הָׁ ַמרְׁ ֵבר ּושְׁ ה  }כו{ ם ַכֲאֶשר דִּ ֲעבֹדָׁ ה הָׁ נֵיֶכם מָׁ רּו ֲאֵליֶכם בְׁ יָׁה כִּי יֹאמְׁ וְׁהָׁ

ֶכם: ֶתם ֶזַבח ֶפַסח הּוא לַ  }כז{ ַהזֹאת לָׁ תֵ  'הוֲַאַמרְׁ ַריִּם וְֶׁאת בָׁ צְׁ נָׁגְׁפֹו ֶאת מִּ ַריִּם בְׁ צְׁ מִּ ֵאל בְׁ רָׁ נֵי יִּשְׁ ֵתי בְׁ ַסח ַעל בָׁ ינּו ֲאֶשר פָׁ

ַתֲחּוּו: ם וַיִּשְׁ עָׁ צִּיל וַיִּקֹד הָׁ  הִּ

 ז(ט" –, י"א שמות י"ג) הבן התם. 3

ֲאָך  }יא{ יָׁה כִּי יְׁבִּ ָך וְׁלַ  'הוְׁהָׁ ַבע לְׁ ְך:ֶאל ֶאֶרץ ַהכְׁנֲַענִּי ַכֲאֶשר נִּשְׁ נָּׁה לָׁ תָׁ כָׁל ֶפֶטר ֶרֶחם לַ  }יב{ ֲאבֶֹתיָך ּונְׁתָׁ ְַׁהֲעַברְׁ וְׁכָׁל ֶפֶטר  'הו

ים לַ  ָך ַהזְׁכָׁרִּ יֶה לְׁ ה ֲאֶשר יִּהְׁ ֵהמָׁ נֶיָך  }יג{ :'הֶשֶגר בְׁ בָׁ ם בְׁ כֹור ָאדָׁ תֹו וְׁכֹל בְׁ ֶדה וֲַעַרפְׁ פְׁ ם ֹלא תִּ ֶשה וְׁאִּ ֶדה בְׁ פְׁ וְׁכָׁל ֶפֶטר ֲחמֹר תִּ

ֶדה: פְׁ ר ֵלאמֹר ַמה זֹאת }יד{ תִּ חָׁ נְָׁך מָׁ ָך בִּ ָאלְׁ יָׁה כִּי יִּשְׁ יָאנּו  וְׁהָׁ חֶֹזק יָׁד הֹוצִּ יו בְׁ תָׁ ֵאלָׁ בֵ  'הוְָׁאַמרְׁ ַריִּם מִּ צְׁ מִּ ים:מִּ דִּ  }טו{ ית ֲעבָׁ

ֵחנּו וַיֲַהרֹג  ַשלְׁ עֹה לְׁ ה ַפרְׁ שָׁ קְׁ י כִּי הִּ ם וְַׁעד בְׁ  'הוַיְׁהִּ כֹר ָאדָׁ בְׁ ַריִּם מִּ צְׁ ֶאֶרץ מִּ כֹור בְׁ ה ַעל ֵכן ֲאנִּי זֵֹבַח לַ כָׁל בְׁ ֵהמָׁ כָׁל ֶפֶטר  'הכֹור בְׁ

ֶדה: נַי ֶאפְׁ כֹור בָׁ ים וְׁכָׁל בְׁ רִּ אֹות ַעל יָׁדְׁ  }טז{ ֶרֶחם ַהזְׁכָׁ יָׁה לְׁ יָאנּו וְׁהָׁ חֶֹזק יָׁד הֹוצִּ פֹת ֵבין ֵעינֶיָך כִּי בְׁ טֹוטָׁ יִּם: 'הכָׁה ּולְׁ רָׁ צְׁ מִּ  מִּ

 (י' –, ה' שמות י"ג) . הבן שאינו יודע לשאול4

יֲאָך  }ה{ יָׁה כִּי יְׁבִּ לָׁ  'הוְׁהָׁ ְך ֶאֶרץ זַָׁבת חָׁ ֶתת לָׁ ַבע ַלֲאבֶֹתיָך לָׁ י ֲאֶשר נִּשְׁ ּוִּי וְַׁהיְׁבּוסִּ י וְַׁהחִּ ֱאמֹרִּ י וְׁהָׁ תִּ ש ֶאל ֶאֶרץ ַהכְׁנֲַענִּי וְַׁהחִּ בָׁ ב ּודְׁ

ה ַהזֹאת ַבחֶֹדש ַהֶזה: ֲעבֹדָׁ תָׁ ֶאת הָׁ ַבדְׁ ֹ  }ו{ וְׁעָׁ ים תֹאַכל ַמצ ַעת יָׁמִּ בְׁ י ַחג לַ שִּ יעִּ בִּ ַעת  }ז{ :'הת ּוַביֹום ַהשְׁ בְׁ ַמצֹות יֵָאֵכל ֵאת שִּ

כָׁל גְֻׁבֶלָך: אֹר בְׁ ָך שְׁ ֶאה לְׁ ֵמץ וְֹׁלא יֵרָׁ ָך חָׁ ֶאה לְׁ ים וְֹׁלא יֵרָׁ נְָׁך ַביֹום ַההּו }ח{ ַהיָׁמִּ בִּ תָׁ לְׁ ַגדְׁ ה וְׁהִּ שָׁ י  'הא ֵלאמֹר ַבֲעבּור ֶזה עָׁ לִּ

יִּם: רָׁ צְׁ מִּ י מִּ ֵצאתִּ יֶה תֹוַרת  }ט{ בְׁ הְׁ ַמַען תִּ זִּכָׁרֹון ֵבין ֵעינֶיָך לְׁ ָך ּולְׁ אֹות ַעל יָׁדְׁ ָך לְׁ יָׁה לְׁ ה הֹוצֲִּאָך  'הוְׁהָׁ יָׁד ֲחזָׁקָׁ יָך כִּי בְׁ פִּ  'הבְׁ

יִּם: רָׁ צְׁ מִּ ה: }י{ מִּ ימָׁ ים יָׁמִּ יָׁמִּ ּה מִּ מֹוֲעדָׁ ה ַהזֹאת לְׁ תָׁ ֶאת ַהֻחקָׁ ַמרְׁ  וְׁשָׁ

                                                           
1
אלו הינם המקור לשאלות הבנים בתורה. בהגדה של פסח, שונו חלק מהתשובות ע"י בעל ההגדה, אך זהו נושא לפעם מקורות  –שימי לב  

 אחרת...
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