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 "דבס
 את המסרהתאים ל

  נבון ואיזמ הרב
 

  א עמוד יד דף מגילה מסכת בבלי תלמוד
, נכתבה - לדורות שהוצרכה נבואה, אלא ,מצרים כיוצאי כפלים, לישראל להם עמדו נביאים הרבה
 . נכתבה לא - הוצרכה ושלא

 

  נבאייםמ'  2< מ' = 5.2: מצרייםיוצא 

  לפני הספירה 0521: מצרייםיציאת 

 לפני הספירה 051: אחרונים זכריה, מלאכיים נביא 

  53 <= (0521-051)/52: אשר בהם נביאיםדורות 

  050,111 <= 2,111,111/53:לדורנביאים!!! 
 

  ו פרק דברים
ַמע( ד) ָרֵאל שְׁ ֹקָוק ִישְׁ ֹקָוק ֱאֹלֵהינּו יְׁ ֹקָוק ֵאת ְוָאַהְבת  ( ה: )ֶאָחד יְׁ ָכל ֱאֹלֶהיָך יְׁ ָך בְׁ ָבבְׁ ָכל לְׁ ָך ּובְׁ שְׁ ָכל ַנפְׁ  ּובְׁ

ֹאֶדָך ָהיּו( ו: )מְׁ ָבִרים וְׁ ָך ָאֹנִכי ֲאֶשר ָהֵאֶלה ַהדְׁ ַצּוְׁ ֶבָך ַעל ַהּיֹום מְׁ ם( ז: )ְלב  ַנְנת  ָבֶניָך ְושִׁ ָת  לְׁ ִדַברְׁ  ָבם וְׁ
ָך תְׁ ִשבְׁ ֵביֶתָך בְׁ ָך בְׁ תְׁ ֶלכְׁ ָך ַבֶדֶרְך ּובְׁ בְׁ ָשכְׁ קּוֶמָך ּובְׁ ָתם( ח: )ּובְׁ ַשרְׁ אֹות ּוקְׁ ָהיּו ָיֶדָך ַעל לְׁ ֹטָטֹפת וְׁ : ֵעיֶניָך ֵבין לְׁ

ָתם( ט) ַתבְׁ ֻזזֹות ַעל ּוכְׁ ָעֶריָך ֵביֶתָך מְׁ   ס: ּוִבשְׁ
 

 ~פרשיות סתמות ארבע  ~
 

 
 

ָך ִכי( כ:ו)  דברים ָאלְׁ ָך ִישְׁ ַהֻחִקים ָהֵעֹדת ָמה ֵלאֹמר ָמָחר ִבנְׁ ָפִטים וְׁ ַהִמשְׁ ֹקָוק ִצָּוה ֲאֶשר וְׁ ֶכם ֱאֹלֵהינּו יְׁ  : ֶאתְׁ
 

 של פסחהגדה 
ָרֵאל, ָברּוְך הּוא.  ַעמֹו ִישְׁ ָרה ָברּוְך ַהָמקֹום, ָברּוְך  הּוא. ָברּוְך  ֶשָנַתן תֹוָרה לְׁ ָבָעה ָבִנים ִדבְׁ ֶנֶגד ַארְׁ כְׁ

ם. ֶאָחד תֹוָרה  כ  ֶאָחד ח  ע, וְׁ ש  ֶאָחד ר  ם, וְׁ ֶאָחד ת  ְשאוֹל, וְׁ  . ֶשֵאינוֹ יוֵֹדַע לִׁ
 
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. 
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 ~ חכם~ 
 

ם כ  ַאף ַאָתה ֱאָמר לֹו  ח  ֶכם? וְׁ ָפִטים ֲאֶשר ִצָּוה יי ֱאֹלֵהינּו ֶאתְׁ ַהִמשְׁ ַהֻחִקים וְׁ ָמה הּוא אֹוֵמר? ַמה ָהֵעדֹות וְׁ
ִטיִרין ַאַחר ַהֶפַסח  כֹות ַהֶפַסח: ֵאין ַמפְׁ ִהלְׁ  . ןֲאִפיקֹומָ כְׁ

 

R. Lichtenstein: The wise son asks about the details of the halakhot. 
 

ָהָיה( י) ִביֲאָך ִכי וְׁ ֹקָוק יְׁ ְשַבע ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאל ֱאֹלֶהיָך יְׁ ָרָהם ַלֲאֹבֶתיָך נִׁ ַאבְׁ ָחק לְׁ ִיצְׁ ַיֲעֹקב לְׁ  ָלְך ָלֶתת ּולְׁ
ֹדֹלת ָעִרים ֹטֹבת גְׁ ֵלִאים ּוָבִתים( יא: )ָבִניתָ  ֹלא ֲאֶשר וְׁ  ֹלא ֲאֶשר ֲחצּוִבים ּוֹבֹרת ִמֵלאתָ  ֹלא ֲאֶשר טּוב ָכל מְׁ

ָת  ָרִמים ָחַצבְׁ ֵזיִתים כְׁ ָת  ֹלא ֲאֶשר וְׁ ָת  ָנָטעְׁ ָאַכלְׁ ָת  וְׁ ָשָבעְׁ ֶמר( יב: )וְׁ ש  ָך הִׁ ַכח ֶפן לְׁ ֹקָוק ֶאת ִתשְׁ  ֲאֶשר יְׁ
יֲאָך ם ֵמֶאֶרץ הוֹצִׁ ְצַריִׁ  ...: ֲעָבִדים ִמֵבית מִׁ

 

ַמע( א) - ט פרק דברים ָרֵאל שְׁ ֵדן ֶאת ַהּיֹום ֹעֵבר ַאָתה ִישְׁ ֹדִלים גֹוִים ָלֶרֶשת ָלֹבא ַהַּירְׁ  גְׁ
ֹדֹלת ָעִרים ִמֶמךָ  ַוֲעֻצִמים ֻצֹרת גְׁ ֵני ָוָרם ָגדֹול ַעם( ב: )ַבָשָמִים ּובְׁ ָת  ַאָתה ֲאֶשר ֲעָנִקים בְׁ  ָיַדעְׁ

ַאָתה ָת  וְׁ ַיֵצב ִמי ָשַמעְׁ ֵני ִיתְׁ ֵני ִלפְׁ ָת וְׁ ( ג: )ֲעָנק בְׁ ֹקָוק ִכי ַהּיֹום ָיַדעְׁ ָפֶניָך ָהֹעֵבר הּוא ֱאֹלֶהיָך יְׁ  ֵאש לְׁ
ָלה ִמיֵדם הּוא ֹאכְׁ הּוא ַישְׁ ִניֵעם וְׁ ָפֶניָך ַיכְׁ ָתם לְׁ הֹוַרשְׁ ָתם וְׁ ַהֲאַבדְׁ ֹקָוק ִדֶבר ַכֲאֶשר ַמֵהר וְׁ ( ד: )ָלְך יְׁ

ְבָך ֹתאַמר ַאל ְלב  ק ַבֲהֹדף בִׁ ם ֱאֹלֶהיָך ְיֹקו  ֶניָך ֹאת  ְלפ  י ֵלאֹמר מִׁ תִׁ ְדק  י ְבצִׁ יַאנִׁ ק ֱהבִׁ ֶרֶשת ְיֹקו   ֶאת ל 
ָאֶרץ ַעת ַהֹזאת ה  ִרשְׁ ֹקָוק ָהֵאֶלה ַהגֹוִים ּובְׁ ְתָך ֹלא( ה: )ִמָפֶניָך מֹוִריָשם יְׁ ְדק  ְבָך ּוְבֹיֶשר ְבצִׁ  ְלב 
ה א ַאת  ֶרֶשת ב  ם ֶאת ל  ַעת ִכי ַאְרצ  ִרשְׁ ֹקָוק ָהֵאֶלה ַהגֹוִים בְׁ  ּוְלַמַען ִמָפֶניָך מֹוִריָשם ֱאֹלֶהיָך יְׁ
ים קִׁ ר ֶאת ה  ב  ְשַבע ֲאֶשר ַהד  ק נִׁ ם ַלֲאֹבֶתיָך ְיֹקו  ה  ק ְלַאְבר  ְצח   ... : ּוְלַיֲעֹקב ְליִׁ

 

ָך ִהָשֶמר( יא) - ח פרק דברים ַכח ֶפן לְׁ ֹקָוק ֶאת ִתשְׁ ִתי ֱאֹלֶהיָך יְׁ ִבלְׁ ֹמר לְׁ ֹוָתיו שְׁ ָפָטיו ִמצְׁ  ּוִמשְׁ
ֻחֹקָתיו ָך ָאֹנִכי ֲאֶשר וְׁ ַצּוְׁ ָת  ֹתאַכל ֶפן( יב: )ַהּיֹום מְׁ ָשָבעְׁ ֶנה ֹטִבים ּוָבִתים וְׁ ָת  ִתבְׁ ָיָשבְׁ ( יג: )וְׁ
ָך ָקרְׁ ָך ּובְׁ ֹצאנְׁ יֻן וְׁ בְׁ ֶכֶסף ִירְׁ ָזָהב וְׁ ֶבה וְׁ ֹכל ָלְך ִירְׁ ָך ֲאֶשר וְׁ ֶבה לְׁ ָרם( יד: )ִירְׁ ָבֶבָך וְׁ ָת  לְׁ ָשַכחְׁ  ֶאת וְׁ

ֹקָוק ַרִים ֵמֶאֶרץ ַהמֹוִציֲאָך ֱאֹלֶהיָך יְׁ ָבר ַהמֹוִליֲכָך( טו: )ֲעָבִדים ִמֵבית ִמצְׁ ַהנֹוָרא ַהָגֹדל ַבִמדְׁ  וְׁ
ָרב ָשָרף ָנָחש ַעקְׁ ִצָמאֹון וְׁ ָך ַהמֹוִציא ָמִים ֵאין ֲאֶשר וְׁ ָך( טז: )ַהַחָלִמיש ִמצּור ַמִים לְׁ  ןמָ  ַהַמֲאִכלְׁ

ָבר עּון ֹלא ֲאֶשר ַבִמדְׁ ַמַען ֲאֹבֶתיָך ָידְׁ ָך לְׁ ַמַען ַעֹנתְׁ ָך ַנֹסֶתָך ּולְׁ ֵהיִטבְׁ ַאֲחִריֶתָך לְׁ  ְוָאַמְרת  ( יז: )בְׁ
ֶבָך ְלב  י בִׁ י ְוֹעֶצם ֹכחִׁ דִׁ ה י  ש  י ע  ל ֶאת לִׁ ַכְרת  ( יח: )ַהֶזה ַהַחיִׁ ק ֶאת ְוז  י ֱאֹלֶהיָך ְיֹקו   ַהֹנֵתן הּוא כִׁ

ל ַלֲעשוֹת ֹכחַ  ְלָך יִׁ ים ְלַמַען ח  קִׁ יתוֹ  ֶאת ה  ְשַבע ֲאֶשר ְברִׁ ָהָיה( יט) פ: ַהֶזה ַכּיוֹם ַלֲאֹבֶתיָך נִׁ  ִאם וְׁ
ַכח ָשֹכחַ  ֹקָוק ֶאת ִתשְׁ ָת  ֱאֹלֶהיָך יְׁ ָהַלכְׁ ָתם ֲאֵחִרים ֱאֹלִהים ַאֲחֵרי וְׁ ַתֲחִויתָ  ַוֲעַבדְׁ ִהשְׁ  ָלֶהם וְׁ

ֹקָוק ֲאֶשר ַכגֹוִים( כ: )ֹתאֵבדּון ָאֹבד ִכי ַהּיֹום ָבֶכם ַהִעֹדִתי ֵניֶכם ַמֲאִביד יְׁ  ֵעֶקב ֹתאֵבדּון ֵכן ִמפְׁ
עּון ֹלא מְׁ קֹול ִתשְׁ ֹקָוק בְׁ  פ: ֱאֹלֵהיֶכם יְׁ

 

א ֱאֹלֶהיָך ְיֹקו ק ֶאת( יג)  יר  ֹאתוֹ  תִׁ מוֹ  ַתֲעֹבד וְׁ כּון ֹלא( יד: )ִתָשֵבעַ  ּוִבשְׁ  ֵמֱאֹלֵהי ֲאֵחִרים ֱאֹלִהים ַאֲחֵרי ֵתלְׁ
ִביבֹוֵתיֶכם ֲאֶשר ָהַעִמים ֹקָוק ַקָנא ֵאל ִכי( טו: )סְׁ ֶבָך ֱאֹלֶהיָך יְׁ ִקרְׁ ֹקָוק ַאף ֶיֱחֶרה ֶפן בְׁ  ָבְך ֱאֹלֶהיָך יְׁ

יְדָך ְשמִׁ ֵני ֵמַעל ְוהִׁ  ס: ָהֲאָדָמה פְׁ
 

  א עמוד נ דף קמא בבא מסכת בבלי תלמוד
ִביָביו" ֲעָרה ּוסְׁ ֹאד ִנשְׁ  .השערה כחוט אפילו סביביו עם מדקדק הוא ברוך שהקדוש, מלמד, "מְׁ

 

 ~ רשע ~
 

ע  ש  ָלל ָכַפר  -ָהֲעֹבָדה ַהֹזאת ָלֶכם? ָלֶכם ָמה ָמה הּוא אֹוֵמר? ר  מֹו ִמן ַהכְׁ ִפי ֶשהֹוִציא ֶאת ַעצְׁ ֹלא לֹו. ּולְׁ וְׁ
ָרִים. ִלי  ֵצאִתי ִמִמצְׁ ֵהה ֶאת ִשָניו ֶוֱאֹמר לֹו: ַבֲעבּור ֶזה ָעָשה יי ִלי בְׁ ַאף ַאָתה ַהקְׁ ִעָקר. וְׁ ֹלא לֹו. ִאילּו  -בְׁ וְׁ

ָא  ל. ָהָיה ָשם, ֹלא ָהָיה ִנגְׁ
 

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." 

  

ַנסּו ֹלא( טז) ֹקָוק ֶאת תְׁ  : ַבַמָסה ִנִסיֶתם ַכֲאֶשר ֱאֹלֵהיֶכם יְׁ
 

רּו ֹמֶשה ִעם ָהָעם ַוָּיֶרב( ב) ... - יז פרק שמות נּו ַוֹּיאמְׁ ֶתה ַמִים ָלנּו תְׁ ִנשְׁ  ֹמֶשה ָלֶהם ַוֹּיאֶמר וְׁ
ִריבּון ַמה ַנסּון ַמה ִעָמִדי תְׁ ֹקָוק ֶאת תְׁ ָמא( ג: )יְׁ  ַוֹּיאֶמר ֹמֶשה ַעל ָהָעם ַוָּיֶלן ַלַמִים ָהָעם ָשם ַוִּיצְׁ
ה נּו ֶזה ל מ  ית  ם ֶהֱעלִׁ ְצַריִׁ מִׁ ית מִׁ מִׁ י ְלה  ַני ְוֶאת ֹאתִׁ ְקַני ְוֶאת ב  א מִׁ מ  ַעק( ד: )ַבצ   ֶאל ֹמֶשה ַוִּיצְׁ
ֹקָוק ַעט עֹוד ַהֶזה ָלָעם ֶאֱעֶשה ָמה ֵלאֹמר יְׁ ָקֻלִני מְׁ ֹקָוק ַוֹּיאֶמר( ה: )ּוסְׁ ֵני ֲעֹבר ֹמֶשה ֶאל יְׁ  ִלפְׁ
ַקח ָהָעם ָך וְׁ ֵני ִאתְׁ ָרֵאל ִמִזקְׁ ָך ִישְׁ ֹאר ֶאת בוֹ  ִהִכיתָ  ֲאֶשר ּוַמטְׁ ָך ַקח ַהיְׁ ָידְׁ ָת  בְׁ ָהָלכְׁ ִני( ו: )וְׁ  ֹעֵמד ִהנְׁ

ָפֶניָך ֹחֵרב ַהצּור ַעל ָשם לְׁ ִהִכיתָ  בְׁ אּו ַבצּור וְׁ ָיצְׁ ָשָתה ַמִים ִמֶמנּו וְׁ ֵעיֵני ֹמֶשה ֵכן ַעשַוּיַ  ָהָעם וְׁ  לְׁ
ֵני ָרֵאל ִזקְׁ א( ז: )ִישְׁ ְקר  קוֹם ֵשם ַוּיִׁ ה ַהמ  ִריָבה ַמס  ֵני ִריב ַעל ּומְׁ ָרֵאל בְׁ ַעל ִישְׁ ֹקָוק ֶאת ַנֹסָתם וְׁ  יְׁ

ק ֲהֵיש ֵלאֹמר ְרֵבנּו ְיֹקו  ם ְבקִׁ ן אִׁ   פ: ָאיִׁ
 

רּון ָשמֹור( יז) מְׁ ֹות ֶאת ִתשְׁ ֹקָוק ִמצְׁ ֵעֹדָתיו ֱאֹלֵהיֶכם יְׁ ֻחָקיו וְׁ ָעִשיתָ ( יח: )ִצָּוְך ֲאֶשר וְׁ ַהטֹוב ַהָּיָשר וְׁ ֵעיֵני וְׁ  בְׁ
ֹקָוק יַטב ְלַמַען יְׁ ְך יִׁ את   ל  ַרְשת   ּוב  ָאֶרץ ֶאת ְוי  ַבע ֲאֶשר ַהֹטָבה ה  ֹקָוק ִנשְׁ  ָכל ֶאת ַלֲהֹדף( יט: )ַלֲאֹבֶתיָך יְׁ

ֶביָך ֹקָוק ִדֶבר ַכֲאֶשר ִמָפֶניָך ֹאיְׁ  ס: יְׁ

S
elf-righ

teo
u
sn

ess 
S
elf-aggran

d
izem

en
t 
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 ~ תם ~
 

ם ָרִים, ִמֵבית ֲעָבִדים. ַמה ָמה הּוא אֹוֵמר?  ת  ֹחֶזק ָיד הֹוִציָאנּו יי ִמִמצְׁ ָת ֵאָליו: בְׁ ָאַמרְׁ  ֹזאת? וְׁ
 
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]. 

  
ָת ( כא) ָאַמרְׁ ָך וְׁ ִבנְׁ ֹעה ָהִיינּו ֲעָבִדים לְׁ ַפרְׁ ָרִים לְׁ ִמצְׁ ֹקָוק ַוֹּיִציֵאנּו בְׁ ַרִים יְׁ ָיד ִמִמצְׁ  : ֲחָזָקה בְׁ

 

ָת  ?ֹזאת ַמה - תם -הגדה  ָאַמרְׁ ֹחֶזק ֵאָליו וְׁ ֹקָוק הֹוִציָאנּו ָיד בְׁ ַרִים יְׁ  : ֲעָבִדים ִמֵבית ִמִמצְׁ
 

ֹקָוק ַוִּיֵתן( כב) ִתים אֹוֹתת יְׁ ֹדִלים ּוֹמפְׁ ָרִעים גְׁ ַרִים וְׁ ִמצְׁ ֹעה בְׁ ַפרְׁ ָכל בְׁ ֵעיֵנינּו ֵביתוֹ  ּובְׁ אֹוָתנּו( כג: )לְׁ  הֹוִציא וְׁ
יא ְלַמַען ִמָשם בִׁ נּו ה  ֶתת ֹאת  נּו ל  ָאֶרץ ֶאת ל  ְשַבע ֲאֶשר ה   : ַלֲאֹבֵתינּו נִׁ

 
  כ פסוק ו פרק ואתחנן פרשת דברים הירש ר"רש
 מודיעה היא אלא, המצוות תוכן את כוללת איננה זו לשאלה שניתנה התשובה'. וגו העדת מה
 המצוות ועל שאירעו הנסים על מספרת היא כן כמו. אומתנו של ההיסטורי המקור את

 .מצוותיו את לקיים אותנו ומחייבים' ה על מעידים אלה כל. לגוי היותנו בעת לנו שניתנו
 
ַצֵּונּו( כד) ֹקָוק ַויְׁ ָאה ָהֵאֶלה ַהֻחִקים ָכל ֶאת ַלֲעשֹות יְׁ ִירְׁ ֹקָוק ֶאת לְׁ טֹוב ֱאֹלֵהינּו יְׁ ַחֹּיֵתנּו ַהָּיִמים ָכל ָלנּו לְׁ  לְׁ

ַהּיֹום ה( כה: )ַהֶזה כְׁ ק  ֶיה ּוְצד  ֹמר ִכי ָלנּו ִתהְׁ ָוה ָכל ֶאת ַלֲעשֹות ִנשְׁ ֵני ַהֹזאת ַהִמצְׁ ֹקָוק ִלפְׁ  ַכֲאֶשר ֱאֹלֵהינּו יְׁ
  ס: ִצָּונּו

 כי, רצונו את לשמור אנחנו חייבים הצדקה מדרך כי, הפשט ולפי -  כה ו דברים עזרא אבן
 שהם, וחקיו מצותיו בשמרנו צדיקים שאנחנו יראו הגוים כל כי, בעיני והנכון. אדוננו הוא

 :כתוב כן כי, צדיקים
 

 ~ שאינו יודע לשאול ~
 

ְשאוֹל ָת , ֶשֶנֱאַמר: לוֹ  ְפַתחַאתְׁ  - ְוֶשֵאינוֹ יוֵֹדַע לִׁ ִהַגדְׁ ָך ַביֹום ַההּוא ֵלאֹמר, ַבֲעבּור ֶזה ָעָשה יי ִלי וְׁ ִבנְׁ לְׁ
ָרִים. ֵצאִתי ִמִמצְׁ  בְׁ

 
MAN: He is so disconnected that we must open to him and explain all from scratch. 

  
יֲאָך ִכי( א) ֹקָוק ְיבִׁ ָתּה ָשָמה ָבא ַאָתה ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאל ֱאֹלֶהיָך יְׁ ִרשְׁ ָנַשל לְׁ  ַהִחִתי ִמָפֶניָך ַרִבים גֹוִים וְׁ

ָגִשי ַהִגרְׁ ָהֱאֹמִרי וְׁ ַנֲעִני וְׁ ַהכְׁ ִרִזי וְׁ ַהפְׁ ַהִחִּוי וְׁ בּוִסי וְׁ ַהיְׁ ָעה וְׁ ָתָנם( ב: )ִמֶמךָ  ַוֲעצּוִמים ַרִבים גֹוִים ִשבְׁ ֹקָוק ּונְׁ  יְׁ
ָפֶניָך ֱאֹלֶהיָך ִהִכיָתם לְׁ ֹרת ֹלא ֹאָתם ַתֲחִרים ַהֲחֵרם וְׁ ִרית ָלֶהם ִתכְׁ ֹלא בְׁ ָחֵנם וְׁ ֹלא( ג: )תְׁ ְתַחֵתן וְׁ  ָבם תִׁ

ָך נוֹ  ִתֵתן ֹלא ִבתְׁ ֶנָך ִתַקח ֹלא ּוִבתוֹ  ִלבְׁ י( ד: )ִלבְׁ יר כִׁ סִׁ ְנָך ֶאת י  דּו ֵמַאֲחַרי בִׁ ָעבְׁ ָחָרה ֲאֵחִרים ֱאֹלִהים וְׁ  ַאף וְׁ
ֹקָוק ָך ָבֶכם יְׁ ִמידְׁ ִהשְׁ ֹחֵתיֶהם ָלֶהם ַתֲעשּו ֹכה ִאם ִכי( ה: )ַמֵהר וְׁ בְׁ ַשֵברּו ּוַמֵצֹבָתם ִתֹתצּו ִמזְׁ  ַוֲאֵשיֵרֶהם תְׁ

ַגֵדעּון ִסיֵליֶהם תְׁ פּון ּופְׁ רְׁ דוֹש ַעם ִכי( ו: )ָבֵאש ִתשְׁ ה ק  ָך ֱאֹלֶהיָך ַליֹקָוק ַאת  ֹקָוק ָבַחר בְׁ יֹות ֱאֹלֶהיָך יְׁ  ִלהְׁ
ה ְלַעם לוֹ  ֵני ַעל ֲאֶשר ָהַעִמים ִמֹכל ְסֻגל  ֶכם ֹלא( ז: )ָהֲאָדָמה פְׁ ֹקָוק ָחַשק ָהַעִמים ִמָכל ֵמֻרבְׁ ַחר ָבֶכם יְׁ  ַוִּיבְׁ

ַעט ַאֶתם ִכי ָבֶכם ֹקָוק ֵמַאֲהַבת ִכי( ח: )ָהַעִמים ִמָכל ַהמְׁ ֶכם יְׁ רוֹ  ֶאתְׁ ה ֶאת ּוִמָשמְׁ ְשַבע ֲאֶשר ַהְשֻבע   נִׁ
ֹקָוק הֹוִציא ַלֲאֹבֵתיֶכם ֶכם יְׁ ָיד ֶאתְׁ ָך ֲחָזָקה בְׁ דְׁ ֹעה ִמַּיד ֲעָבִדים ִמֵבית ַוִּיפְׁ ָרִים ֶמֶלְך ַפרְׁ ָת ( ט: )ִמצְׁ ָיַדעְׁ  ִכי וְׁ

ֹקָוק ִרית ֹשֵמר ַהֶנֱאָמן ָהֵאל ָהֱאֹלִהים הּוא ֱאֹלֶהיָך יְׁ ַהֶחֶסד ַהבְׁ ֹאֲהָביו וְׁ ֵרי לְׁ ֹשמְׁ ֹוָתיו ּולְׁ ֶאֶלף ִמצְׁ ( י: )דֹור לְׁ
ַשֵלם ָאיו ּומְׁ שֹנְׁ ַהֲאִבידוֹ  ָפָניו ֶאל לְׁ ַאֵחר ֹלא לְׁ אוֹ  יְׁ שֹנְׁ ַשֶלם ָפָניו ֶאל לְׁ ָת ( יא: )לוֹ  יְׁ ָשַמרְׁ ָוה ֶאת וְׁ ֶאת ַהִמצְׁ  וְׁ
ֶאת ַהֻחִקים ָפִטים וְׁ ָך ָאֹנִכי ֲאֶשר ַהִמשְׁ ַצּוְׁ   פ: ַלֲעשֹוָתם ַהּיֹום מְׁ

 
 ~ 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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 תוצאות רותאזה ארץ ישראלירושת  יציאת מצריים

טע 
ק

1
 

ַרִים ֵמֶאֶרץ הֹוִציֲאָך ֲאֶשר)... )( יב)  ִמֵבית ִמצְׁ
 ((:ֲעָבִדים

ָהָיה( י) ִביֲאָך ִכי וְׁ ֹקָוק יְׁ  ָהָאֶרץ ֶאל ֱאֹלֶהיָך יְׁ
ְשַבע ֲאֶשר ָרָהם ַלֲאֹבֶתיָך נִׁ ַאבְׁ ָחק לְׁ ִיצְׁ  לְׁ

ַיֲעֹקב ֹדֹלת ָעִרים ָלְך ָלֶתת ּולְׁ ֹטֹבת גְׁ  ֹלא ֲאֶשר וְׁ
ֵלִאים ּוָבִתים( יא: )ָבִניתָ   ֹלא ֲאֶשר טּוב ָכל מְׁ

ָת  ֹלא ֲאֶשר ֲחצּוִבים ּוֹבֹרת ִמֵלאתָ   ָחַצבְׁ
ָרִמים ֵזיִתים כְׁ ָת  ֹלא ֲאֶשר וְׁ ָת  ָנָטעְׁ ָאַכלְׁ  וְׁ
ָת  ָשָבעְׁ  :וְׁ

ָך ִהָשֶמר( יב) ַכח ֶפן לְׁ ֹקָוק ֶאת ִתשְׁ  ֲאֶשר יְׁ
ַרִים ֵמֶאֶרץ הֹוִציֲאָך ( יג: )ֲעָבִדים ִמֵבית ִמצְׁ

ֹקָוק ֶאת ֹאתוֹ  ִתיָרא ֱאֹלֶהיָך יְׁ מוֹ  ַתֲעֹבד וְׁ  ּוִבשְׁ
כּון ֹלא( יד: )ִתָשֵבעַ   ֱאֹלִהים ַאֲחֵרי ֵתלְׁ

ִביבֹוֵתיֶכם ֲאֶשר ָהַעִמים ֵמֱאֹלֵהי ֲאֵחִרים  :סְׁ

ֹקָוק ַקָנא ֵאל ִכי( טו) ֶבָך ֱאֹלֶהיָך יְׁ ִקרְׁ  ֶפן בְׁ
ֹקָוק ַאף ֶיֱחֶרה ָך ָבְך ֱאֹלֶהיָך יְׁ ִמידְׁ ִהשְׁ  ֵמַעל וְׁ

ֵני   ס: ָהֲאָדָמה פְׁ
 

טע 
ק

2
ָת  ּוָבאתָ ))... ( יח) ((:ַבַמָסה ִנִסיֶתם ַכֲאֶשר))... ( טז)  ָיַרשְׁ  ַהֹטָבה ָהָאֶרץ ֶאת וְׁ

ַבע ֲאֶשר ֹקָוק ִנשְׁ  ((:ַלֲאֹבֶתיָך יְׁ
ַנסּו ֹלא( טז) ֹקָוק ֶאת תְׁ  ַכֲאֶשר ֱאֹלֵהיֶכם יְׁ

רּון ָשמֹור( יז: )ַבַמָסה ִנִסיֶתם מְׁ  ֶאת ִתשְׁ
ֹות ֹקָוק ִמצְׁ ֵעֹדָתיו ֱאֹלֵהיֶכם יְׁ ֻחָקיו וְׁ  ֲאֶשר וְׁ

ָעִשיתָ ( יח: )ִצָּוְך ַהטֹוב ַהָּיָשר וְׁ ֵעיֵני וְׁ ֹקָוק בְׁ  יְׁ
... 

ַמַען ...( יח) ָת  ּוָבאתָ  ָלְך ִייַטב לְׁ ָיַרשְׁ  ֶאת וְׁ
ְשַבע ֲאֶשר ַהֹטָבה ָהָאֶרץ : ַלֲאֹבֶתיָך ְיֹקו ק נִׁ

ֶביָך ָכל ֶאת ַלֲהֹדף( יט)  ִדֶבר ַכֲאֶשר ִמָפֶניָך ֹאיְׁ
ֹקָוק  :יְׁ

טע 
ק

3
ָת ( כא)  ָאַמרְׁ ָך וְׁ ִבנְׁ ֹעה ָהִיינּו ֲעָבִדים לְׁ ַפרְׁ  לְׁ

ָרִים ִמצְׁ ֹקָוק ַוֹּיִציֵאנּו בְׁ ַרִים יְׁ ָיד ִמִמצְׁ  בְׁ
ֹקָוק ַוִּיֵתן( כב: )ֲחָזָקה ִתים אֹוֹתת יְׁ  ּוֹמפְׁ
ֹדִלים ָרִעים גְׁ ַרִים וְׁ ִמצְׁ ֹעה בְׁ ַפרְׁ ָכל בְׁ  ֵביתוֹ  ּובְׁ

ֵעיֵנינּו אֹוָתנּו( כג: )לְׁ  ִמָשם הֹוִציא וְׁ

ַמַען ( ...כג)  ֶאת ָלנּו ָלֶתת ֹאָתנּו ָהִביא לְׁ
ְשַבע ֲאֶשר ָהָאֶרץ  :ַלֲאֹבֵתינּו נִׁ

ַצֵּונּו( כד) ֹקָוק ַויְׁ  ַהֻחִקים ָכל ֶאת ַלֲעשֹות יְׁ
ָאה ָהֵאֶלה ִירְׁ ֹקָוק ֶאת לְׁ  ... ֱאֹלֵהינּו יְׁ

ֹמר ִכי ...( כה) ָוה ָכל ֶאת ַלֲעשֹות ִנשְׁ  ַהִמצְׁ
ֵני ַהֹזאת ֹקָוק ִלפְׁ  :ִצָּונּו ַכֲאֶשר ֱאֹלֵהינּו יְׁ

טֹוב... ( כד) ַחֹּיֵתנּו ַהָּיִמים ָכל ָלנּו לְׁ ַהּיֹום לְׁ  כְׁ
 : ַהֶזה

ָדָקה( כה) ֶיה ּוצְׁ  ... ָלנּו ִתהְׁ

טע 
ק

4
 

ֹקָוק ֵמַאֲהַבת ִכי( ח) ֶכם יְׁ רוֹ  ֶאתְׁ  ֶאת ּוִמָשמְׁ
ֻבָעה ְשַבע ֲאֶשר ַהשְׁ ֹקָוק הֹוִציא ַלֲאֹבֵתיֶכם נִׁ  יְׁ
ֶכם ָיד ֶאתְׁ ָך ֲחָזָקה בְׁ דְׁ  ִמַּיד ֲעָבִדים ִמֵבית ַוִּיפְׁ
ֹעה ָרִים ֶמֶלְך ַפרְׁ  :ִמצְׁ

ִביֲאָך ִכי( א) ֹקָוק יְׁ  ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאל ֱאֹלֶהיָך יְׁ
ָתּה ָשָמה ָבא ַאָתה ִרשְׁ ָנַשל לְׁ  ַרִבים גֹוִים וְׁ

ָגִשי ַהִחִתי ִמָפֶניָך ַהִגרְׁ ָהֱאֹמִרי וְׁ ַנֲעִני וְׁ ַהכְׁ  וְׁ
ִרִזי ַהפְׁ ַהִחִּוי וְׁ בּוִסי וְׁ ַהיְׁ ָעה וְׁ  ַרִבים גֹוִים ִשבְׁ

 :ִמֶמךָ  ַוֲעצּוִמים

ָתָנם( ב) ֹקָוק ּונְׁ ָפֶניָך ֱאֹלֶהיָך יְׁ ִהִכיָתם לְׁ  וְׁ
ֹרת ֹלא ֹאָתם ַתֲחִרים ַהֲחֵרם ִרית ָלֶהם ִתכְׁ  בְׁ

ֹלא ָחֵנם וְׁ ֹלא( ג: )תְׁ ַחֵתן וְׁ ָך ָבם ִתתְׁ  ֹלא ִבתְׁ
נוֹ  ִתֵתן ֶנָך ִתַקח ֹלא ּוִבתוֹ  ִלבְׁ  ָיִסיר ִכי( ד: )ִלבְׁ
ָך ֶאת דּו ֵמַאֲחַרי ִבנְׁ ָעבְׁ  ֲאֵחִרים ֱאֹלִהים וְׁ

ָחָרה ֹקָוק ַאף וְׁ ָך ָבֶכם יְׁ ִמידְׁ ִהשְׁ  ִכי( ה: )ַמֵהר וְׁ
ֹחֵתיֶהם ָלֶהם ַתֲעשּו ֹכה ִאם בְׁ  ִתֹתצּו ִמזְׁ

ַשֵברּו ּוַמֵצֹבָתם ַגֵדעּון ַוֲאֵשיֵרֶהם תְׁ  תְׁ
ִסיֵליֶהם פּון ּופְׁ רְׁ  ָקדֹוש ַעם ִכי( ו: )ָבֵאש ִתשְׁ

ָך ֱאֹלֶהיָך ַליֹקָוק ַאָתה ֹקָוק ָבַחר בְׁ  ֱאֹלֶהיָך יְׁ
יֹות ַעם לוֹ  ִלהְׁ ֻגָלה לְׁ  ַעל ֲאֶשר ָהַעִמים ִמֹכל סְׁ

ֵני ֶכם ֹלא( ז: )ָהֲאָדָמה פְׁ  ָהַעִמים ִמָכל ֵמֻרבְׁ
ֹקָוק ָחַשק ַחר ָבֶכם יְׁ ַעט ַאֶתם ִכי ָבֶכם ַוִּיבְׁ  ַהמְׁ
 :ָהַעִמים ִמָכל

ָת ( יא) ָשַמרְׁ ָוה ֶאת וְׁ ֶאת ַהִמצְׁ ֶאת ַהֻחִקים וְׁ  וְׁ
ָפִטים ָך ָאֹנִכי ֲאֶשר ַהִמשְׁ ַצּוְׁ  ַהּיֹום מְׁ

 : ַלֲעשֹוָתם

ָחָרה... ( ד) ֹקָוק ַאף וְׁ ָך ָבֶכם יְׁ ִמידְׁ ִהשְׁ  : ַמֵהר וְׁ
ָת ( ט) ָיַדעְׁ ֹקָוק ִכי וְׁ  ָהֱאֹלִהים הּוא ֱאֹלֶהיָך יְׁ

ִרית ֹשֵמר ַהֶנֱאָמן ָהֵאל ַהֶחֶסד ַהבְׁ ֹאֲהָביו וְׁ  לְׁ
ֵרי ֹשמְׁ ֹוָתיו ּולְׁ ֶאֶלף ִמצְׁ ַשֵלם( י: )דֹור לְׁ  ּומְׁ
ָאיו שֹנְׁ ַהֲאִבידוֹ  ָפָניו ֶאל לְׁ ַאֵחר ֹלא לְׁ אוֹ  יְׁ שֹנְׁ  לְׁ

ַשֶלם ָפָניו ֶאל  :לוֹ  יְׁ
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