בס"ד
להתאים את המסר
הרב מואיז נבון
תלמוד בבלי מסכת מגילה דף יד עמוד א
הרבה נביאים עמדו להם לישראל ,כפלים כיוצאי מצרים ,אלא ,נבואה שהוצרכה לדורות  -נכתבה,
ושלא הוצרכה  -לא נכתבה.






יוצא מצריים 5.2 :מ' =>  2מ' נבאיים
יציאת מצריים 0521 :לפני הספירה
נביאים אחרונים זכריה ,מלאכי 051 :לפני הספירה
דורות אשר בהם נביאים53 >= )0521-051(/52 :
נביאים לדור!!!050,111 >= 2,111,111/53:

דברים פרק ו
(ד) ְׁשמַ ע יִ ְׁש ָראֵ ל יְׁ קֹוָ ק אֱ ֹלהֵ ינּו יְׁ קֹוָ ק אֶ חָ ד( :ה) וְ ָאהַ בְ ת אֵ ת יְׁ קֹוָ ק אֱ ֹלהֶ יָך בְׁ ָכל לְׁ בָ בְׁ ָך ּובְׁ כָ ל נַפְׁ ְׁשָך ּובְׁ כָל
ְׁמא ֶֹדָך( :ו) וְׁ הָ יּו הַ ְׁדבָ ִרים הָ אֵ לֶה אֲ שֶ ר ָאנֹכִ י ְׁמצַ ּוְׁ ָך הַ ּיוֹם עַ ל לְ בבֶ ָך( :ז) וְ ִׁשנַנְ תם לְׁ בָ נֶיָך וְׁ ִדבַ ְׁר ָת בָ ם
ּוקשַ ְׁר ָתם לְׁ אוֹת עַ ל י ֶָדָך וְׁ הָ יּו לְׁ טֹטָ פֹ ת בֵ ין עֵ ינֶיָך:
בְׁ ִשבְׁ ְׁתָך בְׁ בֵ יתֶ ָך ּובְׁ לֶכְׁ ְׁתָך בַ ֶד ֶרְך ּובְׁ שָ כְׁ בְׁ ָך ּובְׁ קּומֶ ָך( :ח) ְׁ
(ט) ּוכְׁ תַ בְׁ ָתם עַ ל ְׁמזֻזוֹת בֵ יתֶ ָך ּובִ ְׁשעָ ֶריָך :ס
~ ארבע פרשיות סתמות ~

דברים (ו:כ) כִ י יִ ְׁשָאלְׁ ָך בִ נְָׁך מָ חָ ר לֵאמֹר מָ ה הָ עֵ דֹת וְׁ הַ חֻ ִקים וְׁ הַ ִמ ְׁשפָ ִטים אֲ ֶשר ִצּוָ ה יְׁ קֹוָ ק אֱ ֹלהֵ ינּו ֶא ְׁתכֶ ם:
הגדה של פסח
ַארבָ עָ ה בָ ִנים ִדבְׁ ָרה
בָ רּוְך הַ מָ קוֹם ,בָ רּוְך הּוא .בָ רּוְך שֶ נָתַ ן תו ָֹרה לְׁ עַ מ ֹו יִ ְׁש ָראֵ ל ,בָ רּוְך הּוא .כְׁ ֶנגֶד ְׁ
תו ָֹרה  .אֶ חָ ד חכם ,וְׁ אֶ חָ ד רשע ,וְׁ אֶ חָ ד תם ,וְׁ אֶ חָ ד ֶשאֵ ינוֹ יוֹדֵ עַ לִׁ ְשאוֹל.
Abarbanel, Zevach Pesah
Q: Why does the section of the four sons start with “Blessed is God…”? A: The most precious
of Hashem’s gifts to man is the knowledge of His Torah. Appreciation of the Torah evokes
praise and thanksgiving from man. The discussion of the four sons demonstrates Hashem’s
concern that the delight of the Torah be accessible to every Jew. By answering the same question
four different ways, we see that the Torah goes to great lengths to assure that every individual will
find an answer befitting him…. The discussion of the four sons shows us the richness of the
Torah in that every individual can find in it a message particularly meaningful to him.
www.DivreiNavon.com
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~ חכם ~
חכם מָ ה הּוא אוֹמֵ ר? מַ ה הָ עֵ דוֹת וְׁ הַ חֻ ִקים וְׁ הַ ִמ ְׁשפָ ִטים אֲ שֶ ר ִצּוָ ה יי אֱ ֹלהֵ ינּו אֶ ְׁתכֶם? וְׁ ַאף אַ ָתה אֱ מָ ר ל ֹו
כְׁ ִהלְׁ כוֹת הַ פֶ סַ ח :אֵ ין מַ פְׁ ִט ִירין ַאחַ ר הַ פֶ סַ ח אֲ פִ יקוֹמָ ן.
R. Lichtenstein: The wise son asks about the details of the halakhot.

ָארץ אֲ שֶ ר נִׁ ְשבַ ע לַאֲ בֹתֶ יָך לְׁ ַאבְׁ ָרהָ ם לְׁ יִ ְׁצחָ ק ּולְׁ ַי ֲעקֹב לָתֶ ת לְָך
(י) וְׁ הָ יָה כִ י יְׁ בִ יאֲ ָך יְׁ קֹוָ ק אֱ ֹלהֶ יָך אֶ ל הָ ֶ
טבֹת אֲ שֶ ר ֹלא בָ נִ יתָ ( :יא) ּובָ ִתים ְׁמל ִֵאים כָל טּוב אֲ ֶשר ֹלא ִמלֵאתָ ּו ֹברֹת חֲ צּובִ ים אֲ ֶשר ֹלא
עָ ִרים גְׁ דֹֹלת וְׁ ֹ
יתים אֲ שֶ ר ֹלא נָטָ עְׁ ָת וְׁ ָאכַלְׁ ָת וְׁ שָ בָ עְׁ ָת( :יב) ִׁהשמֶ ר לְׁ ָך פֶ ן ִת ְׁשכַח ֶאת יְׁ קֹוָ ק אֲ ֶשר
חָ צַ בְׁ ָת כְׁ ָר ִמים וְׁ זֵ ִ
הוֹצִׁ יאֲ ָך מֵ אֶ ֶרץ ִׁמצְ ַריִׁ ם ִמבֵ ית עֲבָ ִדים... :

Self-aggrandizement

Self-righteousness

דברים פרק ט ( -א) ְׁשמַ ע יִ ְׁש ָראֵ ל אַ ָתה עֹבֵ ר הַ ּיוֹם אֶ ת הַ ּי ְַׁר ֵדן ָלבֹא ל ֶָר ֶשת גוֹיִ ם גְׁ דֹלִ ים
וַ ֲעצ ִֻמים ִממֶ ָך עָ ִרים גְׁ דֹֹלת ּובְׁ ֻצרֹת בַ שָ מָ יִ ם( :ב) עַ ם גָדוֹל וָ ָרם בְׁ נֵי ֲענ ִָקים אֲ ֶשר אַ ָתה י ַָדעְׁ ָת
וְׁ אַ ָתה שָ מַ עְׁ ָת ִמי יִ ְׁתיַצֵ ב לִ פְׁ נֵי בְׁ נֵי ֲענָק( :ג) וְׁ י ַָדעְׁ ָת הַ ּיוֹם כִ י יְׁ קֹוָ ק אֱ ֹלהֶ יָך הּוא הָ עֹבֵ ר לְׁ פָ נֶיָך אֵ ש
ידם וְׁ הּוא יַכְׁ נִ יעֵ ם לְׁ פָ נֶיָך וְׁ הו ַֹר ְׁש ָתם וְׁ הַ אֲ בַ ְׁד ָתם מַ הֵ ר כַאֲ ֶשר ִדבֶ ר יְׁ קֹוָ ק לְָך( :ד)
אֹכְׁ לָה הּוא י ְַׁש ִמ ֵ
ַאל תֹאמַ ר בִׁ לְ בבְ ָך בַ הֲ דֹף יְ קֹוק אֱ ֹלהֶ יָך אֹתם ִׁמלְ פנֶיָך לֵאמֹר בְ צִׁ ְדק ִׁתי הֱ בִׁ יַאנִׁ י יְ קֹוק ל ֶר ֶשת אֶ ת
ֹשר לְ בבְ ָך
ָארץ הַ זֹאת ּובְׁ ִר ְׁשעַ ת הַ גוֹיִ ם הָ אֵ לֶה יְׁ קֹוָ ק מו ִֹרישָ ם ִמפָ נֶיָך( :ה) ֹלא בְ צִׁ ְדק ְתָך ּובְ י ֶ
ה ֶ
ישם ִמפָ נֶיָך ּולְ מַ עַ ן
ַארצם כִ י בְׁ ִר ְׁשעַ ת הַ גוֹיִ ם הָ אֵ לֶה יְׁ קֹוָ ק אֱ ֹלהֶ יָך מו ִֹר ָ
אַ תה בא ל ֶר ֶשת אֶ ת ְ
ה ִׁקים אֶ ת הַ דבר אֲ ֶשר נִׁ ְשבַ ע יְ קֹוק לַאֲ בֹתֶ יָך לְ ַאבְ רהם לְ יִׁ צְ חק ּולְ ַי ֲעקֹב... :
ּומ ְׁשפָ טָ יו
דברים פרק ח ( -יא) ִהשָ מֶ ר לְׁ ָך פֶ ן ִת ְׁשכַ ח אֶ ת יְׁ קֹוָ ק אֱ ֹלהֶ יָך לְׁ בִ לְׁ ִתי ְׁשמֹר ִמ ְׁצוֹתָ יו ִ
וְׁ חֻ קֹתָ יו אֲ שֶ ר ָאנֹכִ י ְׁמצַ ּוְׁ ָך הַ ּיוֹם( :יב) פֶ ן תֹא ַכל וְׁ שָ בָ עְׁ ָת ּובָ ִתים טֹבִ ים ִת ְׁבנֶה וְׁ י ָָשבְׁ ָת( :יג)
ּובְׁ ָק ְׁרָך וְׁ צֹאנְׁ ָך יִ ְׁרבְׁ יֻן וְׁ כֶסֶ ף וְׁ זָ הָ ב יִ ְׁרבֶ ה לְָך וְׁ כֹל אֲ שֶ ר לְׁ ָך יִ ְׁרבֶ ה( :יד) וְׁ ָרם לְׁ בָ בֶ ָך וְׁ ָשכ ְַׁח ָת ֶאת
יְׁ קֹוָ ק אֱ ֹלהֶ יָך הַ מו ִֹציאֲ ָך מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְׁצ ַריִ ם ִמבֵ ית עֲבָ ִדים( :טו) הַ מוֹלִ יכֲָך בַ ִמ ְׁדבָ ר הַ ָגדֹל וְׁ הַ נו ָֹרא
נָחָ ש שָ ָרף וְׁ עַ ְׁק ָרב וְׁ ִצמָ אוֹן אֲ ֶשר אֵ ין מָ יִ ם הַ מו ִֹציא לְׁ ָך מַ יִ ם ִמצּור הַ חַ ל ִָמיש( :טז) הַ מַ אֲ כִ לְׁ ָך מָ ן
יטבְׁ ָך בְׁ ַאחֲ ִריתֶ ָך( :יז) וְ ָאמַ ְרת
בַ ִמ ְׁדבָ ר אֲ שֶ ר ֹלא י ְָׁדעּון אֲ בֹתֶ יָך לְׁ מַ עַ ן עַ נ ְֹׁתָך ּולְׁ מַ עַ ן ַנסֹתֶ ָך לְׁ הֵ ִ
בִׁ לְ בבֶ ָך כ ִֹׁחי וְ עֹצֶ ם י ִׁדי עשה לִׁ י אֶ ת הַ חַ יִׁ ל הַ זֶה( :יח) וְ ז ַכ ְרת אֶ ת יְ קֹוק אֱ ֹלהֶ יָך כִׁ י הּוא הַ נֹתֵ ן
לְ ָך כֹחַ ַלעֲשוֹת חיִׁ ל לְ מַ עַ ן ה ִׁקים אֶ ת בְ ִׁריתוֹ אֲ ֶשר נִׁ ְשבַ ע לַאֲ בֹתֶ יָך ַכּיוֹם הַ זֶה :פ (יט) וְׁ הָ יָה ִאם
ֹלהים אֲ חֵ ִרים וַ עֲבַ ְׁד ָתם וְׁ ִה ְׁש ַתחֲ וִ יתָ לָהֶ ם
שָ כֹחַ ִת ְׁשכַח אֶ ת יְׁ קֹוָ ק אֱ ֹלהֶ יָך וְׁ הָ לַכְׁ ָת ַאחֲ ֵרי אֱ ִ
הַ עִ ד ִֹתי בָ כֶם הַ ּיוֹם כִ י ָאבֹד תֹאבֵ דּון( :כ) כַגוֹיִ ם אֲ שֶ ר יְׁ קֹוָ ק מַ אֲ בִ יד ִמפְׁ נֵיכֶם כֵ ן תֹאבֵ דּון עֵ ֶקב
ֹלא ִת ְׁש ְׁמעּון בְׁ קוֹל יְׁ קֹוָ ק אֱ ֹלהֵ יכֶם :פ
ֹלהים אֲ חֵ ִרים מֵ אֱ ֹלהֵ י
(יג) אֶ ת יְ קֹוק אֱ ֹלהֶ יָך ִׁתירא וְׁ אֹת ֹו תַ ֲעבֹד ּובִ ְׁשמ ֹו ִתשָ בֵ עַ ( :יד) ֹלא תֵ לְׁ כּון ַאחֲ ֵרי אֱ ִ
הָ עַ ִמים אֲ שֶ ר ְׁסבִ יבוֹתֵ יכֶם( :טו) כִ י אֵ ל ַקנָא יְׁ קֹוָ ק אֱ ֹלהֶ יָך בְׁ ִק ְׁרבֶ ָך פֶ ן יֶחֱ ֶרה ַאף יְׁ קֹוָ ק אֱ ֹלהֶ יָך בָ ְך
ידָך מֵ עַ ל פְׁ נֵי הָ אֲ ָדמָ ה :ס
וְ ִׁה ְש ִׁמ ְ
תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף נ עמוד א
ּוסבִ יבָ יו נ ְִׁשע ֲָרה ְׁמאֹד" ,מלמד ,שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם סביביו אפילו כחוט השערה.
" ְׁ
~ רשע ~
רשע מָ ה הּוא אוֹמֵ ר? מָ ה הָ ֲעב ָֹדה הַ זֹאת ָלכֶם? ָלכֶם  -וְׁ ֹלא לוֹּ .ולְׁ פִ י ֶשהו ִֹציא אֶ ת עַ ְׁצמ ֹו ִמן הַ כְׁ לָל כָפַ ר
אתי ִמ ִמ ְׁצ ָריִ ם .לִ י  -וְׁ ֹלא לוִֹ .אילּו
בְׁ עִ ָקר .וְׁ ַאף אַ ָתה הַ ְׁקהֵ ה אֶ ת ִשנָיו וֶ אֱ מֹר לוֹ :בַ עֲבּור זֶ ה עָ ָשה יי לִ י בְׁ צֵ ִ
הָ יָה שָ םֹ ,לא הָ יָה נִגְׁ ָאל.
R. Lichtenstein: He is familiar with Halakha, but remains outside of it, "above it," … He does not
inquire about the details of Halakha, but rather says in a general and dismissive manner, "What is
"this service to you?" It is as if to say, "I know this routine, and I consider it unnecessary.

(טז) ֹלא ְׁתנַסּו אֶ ת יְׁ קֹוָ ק אֱ ֹלהֵ יכֶם כַאֲ שֶ ר נ ִִסיתֶ ם בַ מַ סָ ה:
ֹאמרּו ְׁתנּו לָנּו מַ יִ ם וְׁ נ ְִׁש ֶתה וַ ּיֹאמֶ ר לָהֶ ם מ ֶֹשה
שמות פרק יז ( ... -ב) וַ ּי ֶָרב הָ עָ ם עִ ם מֹשֶ ה וַ ּי ְׁ
מַ ה ְׁת ִריבּון עִ מָ ִדי מַ ה ְׁתנַסּון אֶ ת יְׁ קֹוָ ק( :ג) וַ ּיִ ְׁצמָ א שָ ם הָ עָ ם לַמַ יִ ם וַ ָּילֶן הָ עָ ם עַ ל מ ֶֹשה וַ ּיֹאמֶ ר
למה זֶה הֶ עֱלִׁ יתנּו ִׁמ ִׁמצְ ַריִׁ ם לְ ה ִׁמית א ִֹׁתי וְ אֶ ת בנַי וְ אֶ ת ִׁמ ְקנַי בַ צמא( :ד) וַ ּיִ ְׁצעַ ק מ ֶֹשה ֶאל
ּוס ָק ֻלנִי( :ה) וַ ּיֹאמֶ ר יְׁ קֹוָ ק אֶ ל מ ֶֹשה ֲעבֹר לִ פְׁ נֵי
יְׁ קֹוָ ק לֵאמֹר מָ ה אֶ עֱשֶ ה לָעָ ם הַ זֶ ה עוֹד ְׁמעַ ט ְׁ
הָ עָ ם וְׁ ַקח ִא ְׁתָך ִמזִ ְׁקנֵי יִ ְׁש ָראֵ ל ּומַ ְׁטָך אֲ שֶ ר ִהכִ יתָ ב ֹו אֶ ת הַ יְׁ אֹר ַקח בְׁ י ְָׁדָך וְׁ הָ לָכְׁ ָת( :ו) ִהנְׁ נִי עֹמֵ ד
לְׁ פָ נֶיָך שָ ם עַ ל הַ צּור בְׁ ח ֵֹרב וְׁ ִהכִ יתָ בַ צּור וְׁ י ְָׁצאּו ִממֶ נּו מַ יִ ם וְׁ ָשתָ ה הָ עָ ם וַ ַּיעַ ש כֵ ן מ ֶֹשה לְׁ עֵ ינֵי
ּומ ִריבָ ה עַ ל ִריב בְׁ נֵי יִ ְׁש ָראֵ ל וְׁ עַ ל ַנסֹתָ ם אֶ ת יְׁ קֹוָ ק
זִ ְׁקנֵי יִ ְׁש ָראֵ ל( :ז) וַּיִׁ ְקרא ֵשם הַ מקוֹם מַ סה ְׁ
לֵאמֹר הֲ יֵש יְ קֹוק בְ ִׁק ְרבֵ נּו ִׁאם ָאיִׁ ן :פ
(יז) שָ מוֹר ִת ְׁש ְׁמרּון אֶ ת ִמ ְׁצוֹת יְׁ קֹוָ ק אֱ ֹלהֵ יכֶם וְׁ עֵ דֹתָ יו וְׁ חֻ ָקיו אֲ ֶשר ִצּוָ ְך( :יח) וְׁ עָ ִשיתָ הַ ּי ָָשר וְׁ הַ טוֹב ְׁבעֵ ינֵי
ָארץ הַ טֹבָ ה אֲ שֶ ר נִ ְׁשבַ ע יְׁ קֹוָ ק לַאֲ בֹתֶ יָך( :יט) לַהֲ דֹף אֶ ת כָל
יְׁ קֹוָ ק לְ מַ עַ ן יִׁ יטַ ב לְך ּובאת וְ י ַר ְשת אֶ ת ה ֶ
אֹיְׁ בֶ יָך ִמפָ נֶיָך כַאֲ שֶ ר ִדבֶ ר יְׁ קֹוָ ק :ס
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~ תם ~
תם מָ ה הּוא אוֹמֵ ר? מַ ה זֹאת? וְׁ ָאמַ ְׁר ָת אֵ לָיו :בְׁ חֹזֶ ק יָד הו ִֹציָאנּו יי ִמ ִמ ְׁצ ָריִ םִ ,מבֵ ית עֲבָ ִדים.
R. Lichtenstein: Rashi explains (based on the Mekhilta): "There is a 'tomorrow' which is
immediate, and there is a 'tomorrow' which is after some time." The simple son asks his question
'tomorrow - after some time.' Hence the content of his question: "What is this?" What is going
on here? He is unfamiliar with the system [he is unfamiliar with the history].

(כא) וְׁ ָאמַ ְׁר ָת לְׁ בִ נְָׁך עֲבָ ִדים הָ יִ ינּו לְׁ פַ ְׁרעֹה בְׁ ִמ ְׁצ ָריִ ם וַ ּי ִֹציאֵ נּו יְׁ קֹוָ ק ִמ ִמ ְׁצ ַריִ ם ְׁביָד חֲ זָ ָקה:
הגדה  -תם  -מַ ה זֹאת? וְׁ ָאמַ ְׁר ָת אֵ לָיו בְׁ חֹזֶ ק יָד הו ִֹציָאנּו יְׁ קֹוָ ק ִמ ִמ ְׁצ ַריִ ם ִמבֵ ית עֲבָ ִדים:
(כב) וַ ּיִ ֵתן יְׁ קֹוָ ק א ֹו ֹתת ּומֹפְׁ ִתים גְׁ דֹלִ ים וְׁ ָרעִ ים בְׁ ִמ ְׁצ ַריִ ם בְׁ פַ ְׁרעֹה ּובְׁ כָ ל בֵ ית ֹו לְׁ עֵ ינֵינּו( :כג) וְׁ אוֹתָ נּו הו ִֹציא
ָארץ אֲ ֶשר נִׁ ְשבַ ע לַאֲ בֹתֵ ינּו:
ִמשָ ם לְ מַ עַ ן הבִׁ יא אֹתנּו לתֶ ת לנּו אֶ ת ה ֶ
רש"ר הירש דברים פרשת ואתחנן פרק ו פסוק כ
מה העדת וגו' .התשובה שניתנה לשאלה זו איננה כוללת את תוכן המצוות ,אלא היא מודיעה
את המקור ההיסטורי של אומתנו .כמו כן היא מספרת על הנסים שאירעו ועל המצוות
שניתנו לנו בעת היותנו לגוי .כל אלה מעידים על ה' ומחייבים אותנו לקיים את מצוותיו.
(כד) וַ יְׁ צַ ּוֵ נּו יְׁ קֹוָ ק ַלעֲשוֹת אֶ ת כָל הַ חֻ ִקים הָ אֵ לֶה לְׁ יִ ְׁרָאה אֶ ת יְׁ קֹוָ ק אֱ ֹלהֵ ינּו לְׁ טוֹב לָנּו כָל הַ ּי ִָמים לְׁ חַ ּיֹתֵ נּו
כְׁ הַ ּיוֹם הַ זֶ ה( :כה) ּוצְ דקה ִת ְׁהיֶה לָנּו כִ י נ ְִׁשמֹר ַלעֲשוֹת אֶ ת כָ ל הַ ִמ ְׁצוָ ה הַ זֹאת לִ פְׁ נֵי יְׁ קֹוָ ק אֱ ֹלהֵ ינּו כַאֲ ֶשר
ִצּוָ נּו :ס
אבן עזרא דברים ו כה  -ולפי הפשט ,כי מדרך הצדקה חייבים אנחנו לשמור את רצונו ,כי
הוא אדוננו .והנכון בעיני ,כי כל הגוים יראו שאנחנו צדיקים בשמרנו מצותיו וחקיו ,שהם
צדיקים ,כי כן כתוב:
~ שאינו יודע לשאול ~
וְ ֶשאֵ ינוֹ יוֹדֵ עַ לִׁ ְשאוֹל  -אַ ְׁת ְפתַ ח לוֹ ,שֶ נֶאֱ מַ ר :וְׁ ִהג ְַׁד ָת לְׁ בִ נְָׁך בַ יוֹם הַ הּוא לֵאמֹר ,בַ עֲבּור זֶ ה עָ ָשה יי לִ י
אתי ִמ ִמ ְׁצ ָריִ ם.
בְׁ צֵ ִ
MAN: He is so disconnected that we must open to him and explain all from scratch.

ָארץ אֲ שֶ ר אַ ָתה בָ א שָ מָ ה לְׁ ִר ְׁש ָתּה וְׁ נ ַָשל גוֹיִ ם ַרבִ ים ִמפָ נֶיָך הַ ִח ִתי
(א) כִ י יְ בִׁ יאֲ ָך יְׁ קֹוָ ק אֱ ֹלהֶ יָך אֶ ל הָ ֶ
ֲצּומים ִממֶ ָך( :ב) ּונְׁתָ נָם יְׁ קֹוָ ק
בּוסי ִשבְׁ עָ ה גוֹיִ ם ַרבִ ים וַ ע ִ
וְׁ הַ גִ ְׁרג ִָשי וְׁ הָ אֱ מ ִֹרי וְׁ הַ כְׁ ַנ ֲע ִני וְׁ הַ פְׁ ִרזִ י וְׁ הַ ִחּוִ י וְׁ הַ יְׁ ִ
אֱ ֹלהֶ יָך לְׁ פָ נֶיָך וְׁ ִהכִ יתָ ם הַ חֲ ֵרם ַתחֲ ִרים אֹתָ ם ֹלא ִתכְׁ רֹת לָהֶ ם בְׁ ִרית וְׁ ֹלא ְׁתחָ נֵם( :ג) וְׁ ֹלא ִׁת ְתחַ ֵתן בָ ם
ֹלהים אֲ חֵ ִרים וְׁ חָ ָרה ַאף
בִ ְׁתָך ֹלא ִת ֵתן לִ בְׁ נ ֹו ּובִ ת ֹו ֹלא ִת ַקח לִ בְׁ נֶָך( :ד) כִׁ י י ִׁסיר אֶ ת בִׁ נְ ָך מֵ ַאחֲ ַרי וְׁ עָ בְׁ דּו אֱ ִ
ירהֶ ם
יְׁ קֹוָ ק בָ כֶם וְׁ ִה ְׁש ִמ ְׁידָך מַ הֵ ר( :ה) כִ י ִאם כֹה תַ עֲשּו לָהֶ ם ִמזְׁ בְׁ חֹתֵ יהֶ ם ִת ֹתצּו ּומַ צֵ בֹתָ ם ְׁת ַשבֵ רּו וַ אֲ ֵש ֵ
ְׁתג ֵַדעּון ּופְׁ ִסילֵיהֶ ם ִת ְׁש ְׁרפּון בָ אֵ ש( :ו) כִ י עַ ם קדוֹש אַ תה לַיקֹוָ ק אֱ ֹלהֶ יָך בְׁ ָך בָ חַ ר יְׁ קֹוָ ק אֱ ֹלהֶ יָך לִ ְׁהיוֹת
ל ֹו לְ עַ ם ְסגֻלה ִמכֹל הָ עַ ִמים אֲ שֶ ר עַ ל פְׁ נֵי הָ אֲ ָדמָ ה( :ז) ֹלא מֵ רֻ בְׁ כֶם ִמכָל הָ עַ ִמים חָ ַשק יְׁ קֹוָ ק בָ כֶם וַ ּיִ בְׁ חַ ר
ּומ ָש ְׁמר ֹו אֶ ת הַ ְשבֻעה אֲ ֶשר נִׁ ְשבַ ע
בָ כֶם כִ י אַ ֶתם הַ ְׁמעַ ט ִמכָל הָ עַ ִמים( :ח) כִ י מֵ ַאהֲ בַ ת יְׁ קֹוָ ק אֶ ְׁת ֶכם ִ
לַאֲ בֹתֵ יכֶם הו ִֹציא יְׁ קֹוָ ק אֶ ְׁתכֶ ם בְׁ יָד חֲ זָ ָקה וַ ּיִ פְׁ ְׁדָך ִמבֵ ית עֲבָ ִדים ִמּיַד פַ ְׁרעֹה ֶמלְֶך ִמ ְׁצ ָריִ ם( :ט) וְׁ י ַָדעְׁ ָת כִ י
ֹלהים הָ אֵ ל הַ נֶאֱ מָ ן שֹמֵ ר הַ בְׁ ִרית וְׁ הַ חֶ סֶ ד לְׁ אֹהֲ בָ יו ּולְׁ ש ְֹׁמ ֵרי ִמ ְׁצוֹתָ יו לְׁ אֶ לֶף דוֹר( :י)
יְׁ קֹוָ ק אֱ ֹלהֶ יָך הּוא הָ אֱ ִ
ּומשַ לֵם לְׁ שֹ ְׁנָאיו אֶ ל פָ נָיו לְׁ הַ אֲ בִ יד ֹו ֹלא יְׁ ַאחֵ ר לְׁ שֹ ְׁנא ֹו אֶ ל פָ נָיו יְׁ ַשלֶם ל ֹו( :יא) וְׁ ָשמַ ְׁר ָת אֶ ת הַ ִמ ְׁצוָ ה וְׁ אֶ ת
ְׁ
הַ חֻ ִקים וְׁ אֶ ת הַ ִמ ְׁשפָ ִטים אֲ שֶ ר ָאנֹכִ י ְׁמצַ ּוְׁ ָך הַ ּיוֹם ַלעֲשוֹתָ ם :פ
~ מסקנה ~
”R. A. Lichtenstein, “The Torah Speaks to Four Sons
[There is a] need for careful differentiation in the fields of education and outreach.
There is no one answer, eternal and triumphant, to every question. Rather, the Torah
teaches us that each and every generation, society and cultural milieu requires its own
type of response. As the questioners differ one from the other in background and
attitude, so must the answers.
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(כא) וְׁ ָאמַ ְׁר ָת לְׁ בִ נְָׁך עֲבָ ִדים הָ יִ ינּו לְׁ פַ ְׁרעֹה
בְׁ ִמ ְׁצ ָריִ ם וַ ּי ִֹציאֵ נּו יְׁ קֹוָ ק ִמ ִמ ְׁצ ַריִ ם בְׁ יָד
חֲ זָ ָקה( :כב) וַ ּיִ ֵתן יְׁ קֹוָ ק א ֹותֹת ּומֹפְׁ ִתים
גְׁ דֹלִ ים וְׁ ָרעִ ים בְׁ ִמ ְׁצ ַריִ ם בְׁ פַ ְׁרעֹה ּובְׁ כָל בֵ ית ֹו
לְׁ עֵ ינֵינּו( :כג) וְׁ אוֹתָ נּו הוֹצִ יא ִמ ָשם
ּומ ָש ְׁמר ֹו אֶ ת
(ח) כִ י מֵ ַאהֲ בַ ת יְׁ קֹוָ ק אֶ ְׁתכֶם ִ
הַ ְׁשבֻעָ ה אֲ ֶשר נִׁ ְשבַ ע לַאֲ בֹתֵ יכֶ ם הו ִֹציא יְׁ קֹוָ ק
אֶ ְׁתכֶם בְׁ יָד חֲ זָ ָקה וַ ּיִ פְׁ ְׁדָך ִמבֵ ית עֲבָ ִדים ִמּיַד
פַ ְׁרעֹה מֶ לְֶך ִמ ְׁצ ָריִ ם:

(כג)  ...לְׁ מַ עַ ן הָ בִ יא אֹתָ נּו לָתֶ ת לָנּו אֶ ת
ָארץ אֲ ֶשר נִׁ ְשבַ ע לַאֲ בֹתֵ ינּו:
הָ ֶ

קטע 1

יציאת מצריים
(יב) (( ...אֲ ֶשר הו ִֹציאֲ ָך מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְׁצ ַריִ ם ִמבֵ ית
עֲבָ ִדים)):

ירושת ארץ ישראל
ָארץ
(י) וְׁ הָ יָה כִ י יְׁ בִ יאֲ ָך יְׁ קֹוָ ק אֱ ֹלהֶ יָך אֶ ל הָ ֶ
אֲ ֶשר נִׁ ְשבַ ע לַאֲ בֹתֶ יָך לְׁ ַאבְׁ ָרהָ ם לְׁיִ ְׁצחָ ק
טבֹת אֲ ֶשר ֹלא
ּולְׁ ַי ֲעקֹב לָתֶ ת לְָך עָ ִרים גְׁ דֹֹלת וְׁ ֹ
בָ נִיתָ ( :יא) ּובָ ִתים ְׁמל ִֵאים כָל טּוב אֲ ֶשר ֹלא
ִמלֵאתָ ּו ֹברֹת חֲ צּובִ ים אֲ ֶשר ֹלא חָ צַ בְׁ ָת
יתים אֲ ֶשר ֹלא נָטָ עְׁ ָת וְׁ ָאכַלְׁ ָת
כְׁ ָר ִמים וְׁ זֵ ִ
וְׁ ָשבָ עְׁ ָת:
ָארץ הַ טֹבָ ה
(יח) ּ(( ...ובָ אתָ וְׁ י ַָר ְׁש ָת ֶאת הָ ֶ
אֲ ֶשר נ ְִׁשבַ ע יְׁ קֹוָ ק לַאֲ בֹתֶ יָך)):

קטע 4

קטע 3

קטע 2

(טז) (( ...כַאֲ ֶשר נ ִִסיתֶ ם בַ מַ סָ ה)):

ָארץ אֲ ֶשר
(א) כִ י יְׁ בִ יאֲ ָך יְׁ קֹוָ ק אֱ ֹלהֶ יָך אֶ ל הָ ֶ
אַ ָתה בָ א ָשמָ ה לְׁ ִר ְׁש ָתּה וְׁ נ ַָשל גוֹיִ ם ַרבִ ים
ִמפָ נֶיָך הַ ִח ִתי וְׁ הַ גִ ְׁרג ִָשי וְׁ הָ אֱ מ ִֹרי וְׁ הַ כְׁ ַנ ֲענִי
בּוסי ִשבְׁ עָ ה גוֹיִ ם ַרבִ ים
וְׁ הַ פְׁ ִרזִ י וְׁ הַ ִחּוִ י וְׁ הַ יְׁ ִ
ֲצּומים ִממֶ ָך:
וַ ע ִ

אזהרות
(יב) ִה ָשמֶ ר לְׁ ָך פֶ ן ִת ְׁשכַח אֶ ת יְׁ קֹוָ ק אֲ ֶשר
הו ִֹציאֲ ָך מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְׁצ ַריִ ם ִמבֵ ית עֲבָ ִדים( :יג)
ירא וְׁ אֹת ֹו תַ ֲעבֹד ּובִ ְׁשמ ֹו
אֶ ת יְׁ קֹוָ ק אֱ ֹלהֶ יָך ִת ָ
ֹלהים
ִת ָשבֵ עַ ( :יד) ֹלא תֵ לְׁ כּון ַאחֲ ֵרי אֱ ִ
אֲ חֵ ִרים מֵ אֱ ֹלהֵ י הָ עַ ִמים אֲ ֶשר ְׁסבִ יבוֹתֵ יכֶם:

תוצאות
(טו) כִ י אֵ ל ַקנָא יְׁ קֹוָ ק אֱ ֹלהֶ יָך בְׁ ִק ְׁרבֶ ָך פֶ ן
ידָך מֵ עַ ל
יֶחֱ ֶרה ַאף יְׁ קֹוָ ק אֱ ֹלהֶ יָך בָ ְך וְׁ ִה ְׁש ִמ ְׁ
פְׁ נֵי הָ אֲ ָדמָ ה :ס

(טז) ֹלא ְׁתנַסּו אֶ ת יְׁ קֹוָ ק אֱ ֹלהֵ יכֶם כַאֲ ֶשר
נ ִִסיתֶ ם בַ מַ סָ ה( :יז) ָשמוֹר ִת ְׁש ְׁמרּון אֶ ת
ִמ ְׁצוֹת יְׁ קֹוָ ק אֱ ֹלהֵ יכֶם וְׁ עֵ דֹתָ יו וְׁ חֻ ָקיו אֲ ֶשר
ִצּוָ ְך( :יח) וְׁ עָ ִשיתָ הַ ּי ָָשר וְׁ הַ טוֹב בְׁ עֵ ינֵי יְׁ קֹוָ ק
...
(כד) וַ יְׁ צַ ּוֵ נּו יְׁ קֹוָ ק ַלעֲשוֹת אֶ ת כָל הַ חֻ ִקים
הָ אֵ לֶה לְׁ יִ ְׁרָאה אֶ ת יְׁ קֹוָ ק אֱ ֹלהֵ ינּו ...
(כה)  ...כִ י נ ְִׁשמֹר ַלעֲשוֹת אֶ ת כָל הַ ִמ ְׁצוָ ה
הַ זֹאת לִ פְׁ נֵי יְׁ קֹוָ ק אֱ ֹלהֵ ינּו כַאֲ ֶשר ִצּוָ נּו:

(יח)  ...לְׁ מַ עַ ן יִ יטַ ב לְָך ּובָ אתָ וְׁ י ַָר ְׁש ָת אֶ ת
ָארץ הַ טֹבָ ה אֲ ֶשר נִׁ ְשבַ ע יְ קֹוק לַאֲ בֹתֶ יָך:
הָ ֶ
(יט) לַהֲ דֹף אֶ ת כָל אֹיְׁ בֶ יָך ִמפָ נֶיָך כַאֲ ֶשר ִדבֶ ר
יְׁ קֹוָ ק:

(ב) ּונְׁתָ נָם יְׁ קֹוָ ק אֱ ֹלהֶ יָך לְׁ פָ נֶיָך וְׁ ִהכִ יתָ ם
הַ חֲ ֵרם ַתחֲ ִרים אֹתָ ם ֹלא ִתכְׁ רֹת לָהֶ ם בְׁ ִרית
וְׁ ֹלא ְׁתחָ נֵם( :ג) וְׁ ֹלא ִת ְׁתחַ ֵתן בָ ם בִ ְׁתָך ֹלא
ִת ֵתן לִ בְׁ נ ֹו ּובִ ת ֹו ֹלא ִת ַקח לִ בְׁ נֶָך( :ד) כִ י י ִָסיר
ֹלהים אֲ חֵ ִרים
אֶ ת בִ נְָׁך ֵמַאחֲ ַרי וְׁ עָ בְׁ דּו אֱ ִ
ידָך מַ הֵ ר( :ה) כִ י
וְׁ חָ ָרה ַאף יְׁ קֹוָ ק בָ כֶם וְׁ ִה ְׁש ִמ ְׁ
ִאם כֹה תַ עֲשּו לָהֶ ם ִמזְׁ בְׁ חֹתֵ יהֶ ם ִתתֹצּו
ירהֶ ם ְׁתג ֵַדעּון
ּומַ צֵ בֹתָ ם ְׁת ַשבֵ רּו וַ אֲ ֵש ֵ
ּופְׁ ִסילֵיהֶ ם ִת ְׁש ְׁרפּון בָ אֵ ש( :ו) כִ י עַ ם ָקדוֹש
אַ ָתה לַיקֹוָ ק אֱ ֹלהֶ יָך בְׁ ָך בָ חַ ר יְׁ קֹוָ ק אֱ ֹלהֶ יָך
לִ ְׁהיוֹת ל ֹו לְׁעַ ם ְׁס ֻגלָה ִמכֹל הָ עַ ִמים אֲ ֶשר עַ ל
פְׁ נֵי הָ אֲ ָדמָ ה( :ז) ֹלא מֵ רֻ בְׁ כֶם ִמכָ ל הָ עַ ִמים
חָ ַשק יְׁ קֹוָ ק בָ כֶם וַ ּיִ בְׁ חַ ר בָ כֶם כִ י אַ ֶתם הַ ְׁמעַ ט
ִמכָל הָ עַ ִמים:
(יא) וְׁ ָשמַ ְׁר ָת אֶ ת הַ ִמ ְׁצוָ ה וְׁ אֶ ת הַ חֻ ִקים וְׁ אֶ ת
הַ ִמ ְׁשפָ ִטים אֲ ֶשר ָאנֹכִ י ְׁמצַ ּוְׁ ָך הַ ּיוֹם
ַלעֲשוֹתָ ם:
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(כד)  ...לְׁ טוֹב לָנּו כָל הַ ּי ִָמים לְׁ חַ ּיֹתֵ נּו כְׁ הַ ּיוֹם
הַ זֶ ה:
ּוצ ָד ָקה ִת ְׁהיֶה לָנּו ...
(כה) ְׁ
ידָך מַ הֵ ר:
(ד)  ...וְׁ חָ ָרה ַאף יְׁ קֹוָ ק בָ כֶם וְׁ ִה ְׁש ִמ ְׁ
ֹלהים
(ט) וְׁ י ַָדעְׁ ָת כִ י יְׁ קֹוָ ק אֱ ֹלהֶ יָך הּוא הָ אֱ ִ
הָ אֵ ל הַ נֶאֱ מָ ן שֹמֵ ר הַ בְׁ ִרית וְׁ הַ חֶ ֶסד לְׁ אֹהֲ בָ יו
ּומ ַשלֵם
ּולְׁ ש ְֹׁמ ֵרי ִמ ְׁצוֹתָ יו לְׁ אֶ לֶף דוֹר( :י) ְׁ
לְׁ שֹנְָׁאיו אֶ ל פָ נָיו לְׁ הַ אֲ בִ יד ֹו ֹלא יְַׁאחֵ ר לְׁ שֹנְׁא ֹו
אֶ ל פָ נָיו יְׁ ַשלֶם ל ֹו:
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