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כנגד ארבעה בנים דיברה תורה
1. דברים פרק ו:

(כ)  ּכִי  יִׁשְאָלְָ  בִנְָ  מָחָר  לֵאמֹר  מָה  הָעֵֹדת  וְהַחֻּקִים  וְהַּמִׁשְּפָטִים  אֲׁשֶר  צִּוָה  ה'  אֱֹלהֵינּו  אֶתְכֶם:  (כא) 
וְאָמְַרּתָ  לְבִנְָ  עֲבִָדים  הָיִינּו  לְפְַרעֹה  ּבְמִצְָריִם  וַּיֹוצִיאֵנּו  ה'  מִּמִצְַריִם  ּבְיָד  חֲזָָקה:  (כב)  וַּיִּתֵן  ה'  אֹותֹת  ּומֹפְתִים
ּגְֹדלִים  וְָרעִים  ּבְמִצְַריִם  ּבְפְַרעֹה  ּובְכָל  ּבֵיתֹו  לְעֵינֵינּו:  (כג)  וְאֹותָנּו  הֹוצִיא  מִׁשָּם  לְמַעַן  הָבִיא  אֹתָנּו  לָתֶת  לָנּו  אֶת
הָאֶָרץ  אֲׁשֶר  נִׁשְּבַע  לַאֲבֹתֵינּו:  (כד)  וַיְצַּוֵנּו  ה'  לַעֲׂשֹות  אֶת  ּכָל  הַחֻּקִים  הָאֵּלֶה  לְיְִראָה  אֶת  ה'  אֱֹלהֵינּו  לְטֹוב  לָנּו
ּכָל  הַּיָמִים  לְחַּיֹתֵנּו  ּכְהַּיֹום  הַּזֶה:  (כה)  ּוצְָדָקה  ּתִהְיֶה  ּלָנּו  ּכִי  נִׁשְמֹר  לַעֲׂשֹות  אֶת  ּכָל  הַּמִצְוָה  הַּזֹאת  לִפְנֵי  ה'

אֱֹלהֵינּו ּכַאֲׁשֶר צִּוָנּו:

2. שמות פרק יב:
(כה)  וְהָיָה  ּכִי  תָבֹאּו  אֶל  הָאֶָרץ  אֲׁשֶר  יִּתֵן  ה'  לָכֶם  ּכַאֲׁשֶר  ּדִּבֵר  ּוׁשְמְַרּתֶם  אֶת  הָעֲבָֹדה  הַּזֹאת:  (כו)  וְהָיָה  ּכִי
יֹאמְרּו  אֲלֵיכֶם  ּבְנֵיכֶם  מָה  הָעֲבָֹדה  הַּזֹאת  לָכֶם:  (כז)  וַאֲמְַרּתֶם  זֶבַח  ּפֶסַח  הּוא  לַה'  אֲׁשֶר  ּפָסַח  עַל  ּבָּתֵי  בְנֵי

יִׂשְָראֵל ּבְמִצְַריִם ּבְנָגְּפֹו אֶת מִצְַריִם וְאֶת ּבָּתֵינּו הִּצִיל...

3. שמות פרק יג:
(יא)  וְהָיָה  ּכִי  יְבִאֲָ  ה'  אֶל  אֶֶרץ  הַּכְנַעֲנִי  ּכַאֲׁשֶר  נִׁשְּבַע  לְָ  וְלַאֲבֹתֶיָ  ּונְתָנָּה  לְָ:  (יב)  וְהַעֲבְַרּתָ  כָל  ּפֶטֶר  ֶרחֶם  לַה'
וְכָל  ּפֶטֶר  ׁשֶגֶר  ּבְהֵמָה  אֲׁשֶר  יִהְיֶה  לְָ  הַּזְכִָרים  לַה':  (יג)  וְכָל  ּפֶטֶר  חֲמֹר  ּתִפְּדֶה  בְׂשֶה  וְאִם  ֹלא  תִפְּדֶה  וַעֲַרפְּתֹו  וְכֹל
ּבְכֹור  אָָדם  ּבְבָנֶיָ  ּתִפְּדֶה:  (יד)  וְהָיָה  ּכִי  יִׁשְאָלְָ  בִנְָ  מָחָר  לֵאמֹר  מַה  ּזֹאת  וְאָמְַרּתָ  אֵלָיו  ּבְחֹזֶק  יָד  הֹוצִיאָנּו  ה'
מִּמִצְַריִם  מִּבֵית  עֲבִָדים:  (טו)  וַיְהִי  ּכִי  הְִקׁשָה  פְַרעֹה  לְׁשַּלְחֵנּו  וַּיַהֲֹרג  ה'  ּכָל  ּבְכֹור  ּבְאֶֶרץ  מִצְַריִם  מִּבְכֹר  אָָדם  וְעַד

ּבְכֹור ּבְהֵמָה עַל ּכֵן אֲנִי זֹבֵחַ לַה' ּכָל ּפֶטֶר ֶרחֶם הַּזְכִָרים וְכָל ּבְכֹור ּבָנַי אֶפְּדֶה:

4. שמות פרק יג:
(ה)  וְהָיָה  כִי  יְבִיאֲָ  ה'  אֶל  אֶֶרץ  הַּכְנַעֲנִי  וְהַחִּתִי  וְהָאֱמִֹרי  וְהַחִּוִי  וְהַיְבּוסִי  אֲׁשֶר  נִׁשְּבַע  לַאֲבֹתֶיָ  לָתֶת  לְָ  אֶֶרץ
זָבַת  חָלָב  ּוְדבָׁש  וְעָבְַדּתָ  אֶת  הָעֲבָֹדה  הַּזֹאת  ּבַחֶֹדׁש  הַּזֶה:  (ו)  ׁשִבְעַת  יָמִים  ּתֹאכַל  מַּצֹת  ּובַּיֹום  הַׁשְּבִיעִי  חַג  לַה':
(ז)  מַּצֹות  יֵאָכֵל  אֵת  ׁשִבְעַת  הַּיָמִים  וְֹלא  יֵָראֶה  לְָ  חָמֵץ  וְֹלא  יֵָראֶה  לְָ  ׂשְאֹר  ּבְכָל  ּגְבֻלֶָ:  (ח)  וְהִּגְַדּתָ  לְבִנְָ  ּבַּיֹום

הַהּוא לֵאמֹר ּבַעֲבּור זֶה עָׂשָה ה' לִי ּבְצֵאתִי מִּמִצְָריִם:

5. פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שמות פרק יג ד"ה ח) והגדת לבנך:
כנגד  ארבעה  בנים  דברה  תורה,  אחד  חכם,  ואחד  רשע,  ואחד  תם,  ואחד  שאינו  יודע  לשאול:  לכל  אחד
ואחד  נתנה  תורה  דרך  להשיב  כפי  ענינו,  שהרי  העולם  נברא  בארבע  מדות  של  בני  אדם,  אחד  רשע,  ואחד

חכם, ואחד תם, ואחד שאינו יודע לשאול, וכל אחד ואחד נדרש בענינו.

6. הגדה של פסח:
חכם  מה  הוא  אומר:  'מה  העדות  והחקים  והמשפטים  אשר  צוה  ה'  אלהינו  אתכם',  אף  אתה  אמור  לו

כהלכות הפסח: אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן.
רשע  מה  הוא  אומר:  'מה  העבודה  הזאת  לכם',  לכם  ולא  לו,  ולפי  שהוציא  את  עצמו  מן  הכלל  כפר  בעיקר,
אף  אתה  הקהה  את  שניו  ואמור  לו  'בעבור  זה  עשה  ה'  לי  בצאתי  ממצרים',  לי  ולא  לו,  אילו  היה  שם  לא

היה נגאל.
תם מה הוא אומר: 'מה זאת', ואמרת אליו 'בחזק יד הוציאנו ה' ממצרים מבית עבדים'.

ושאינו  יודע  לשאל  את  פתח  לו,  שנאמר  'והגדת  לבנך  ביום  ההוא  לאמר  בעבור  זה  עשה  ה'  לי  בצאתי
ממצרים'.

7. מכילתא דרבי ישמעאל כ"י אוקספורד מסכתא דפסחא פרשה יח (=ילק"ש פרשת
בא רמז תכה):

נמצאת אומר ארבעה בנים הם: אחד חכם ואחד טפש ואחד רשע 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.
טפש מה הוא אומר: מה זאת? ואמרת אליו בחוזק יד הוציאנו ה' ממצרים מבית עבדים.

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.
ושאינו יודע לשאול את פתח לו שנא' והגדת לבנך ביום ההוא וגו'.

8. תלמוד ירושלמי מסכת פסחים פרק י הלכה ד:
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



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.

9. יהושע פרק ה, י-יב:
(יא)  וַּיֹאכְלּו (י)  וַּיַחֲנּו  בְנֵי  יִׂשְָראֵל  ּבַּגִלְּגָל  וַּיַעֲׂשּו  אֶת  הַּפֶסַח  ּבְאְַרּבָעָה  עָׂשָר  יֹום  לַחֶֹדׁש  ּבָעֶֶרב  ּבְעְַרבֹות  יְִריחֹו: 
מֵעֲבּור  הָאֶָרץ  מִּמָחֳַרת  הַּפֶסַח  מַּצֹות  וְָקלּוי  ּבְעֶצֶם  הַּיֹום  הַּזֶה: (יב)  וַּיִׁשְּבֹת  הַּמָן  מִּמָחֳָרת  ּבְאָכְלָם  מֵעֲבּור  הָאֶָרץ

וְֹלא הָיָה עֹוד לִבְנֵי יִׂשְָראֵל מָן וַּיֹאכְלּו מִּתְבּואַת אֶֶרץ ּכְנַעַן ּבַׁשָּנָה הַהִיא:

10. מלכים ב פרק כג, כא-כד:
(כא)  וַיְצַו  הַּמֶלְֶ  אֶת  ּכָל  הָעָם  לֵאמֹר  עֲׂשּו  פֶסַח  לַה'  אֱֹלהֵיכֶם  ּכַּכָתּוב  עַל  סֵפֶר  הַּבְִרית  הַּזֶה: (כב)  ּכִי  ֹלא  נַעֲׂשָה
ּכַּפֶסַח  הַּזֶה  מִימֵי  הַׁשֹּפְטִים  אֲׁשֶר  ׁשָפְטּו  אֶת  יִׂשְָראֵל  וְכֹל  יְמֵי  מַלְכֵי  יִׂשְָראֵל  ּומַלְכֵי  יְהּוָדה: (כג)  ּכִי  אִם  ּבִׁשְמֹנֶה
(כד)  וְגַם  אֶת  הָאֹבֹות  וְאֶת  הַּיִּדְעֹנִים  וְאֶת עֶׂשְֵרה  ׁשָנָה  לַּמֶלְֶ  יֹאׁשִּיָהּו  נַעֲׂשָה  הַּפֶסַח  הַּזֶה  לַה'  ּבִירּוׁשָלִָם: 
הַּתְָרפִים  וְאֶת  הַּגִּלֻלִים  וְאֵת  ּכָל  הַׁשִּּקֻצִים  אֲׁשֶר  נְִראּו  ּבְאֶֶרץ  יְהּוָדה  ּובִירּוׁשָלִַם  ּבִעֵר  יֹאׁשִּיָהּו  לְמַעַן  הִָקים  אֶת

ּדִבְֵרי הַּתֹוָרה הַּכְתֻבִים עַל  הַּסֵפֶר אֲׁשֶר מָצָא חִלְִקּיָהּו הַּכֹהֵן ּבֵית ה':

11. דברי הימים ב פרק ל, א-טז:
(א)  וַּיִׁשְלַח  יְחִזְִקּיָהּו  עַל  ּכָל  יִׂשְָראֵל  וִיהּוָדה  וְגַם  אִּגְרֹות  ּכָתַב  עַל  אֶפְַריִם  ּומְנַׁשֶּה  לָבֹוא  לְבֵית  ה'  ּבִירּוׁשָלִָם
לַעֲׂשֹות  ּפֶסַח  לַה'  אֱֹלהֵי  יִׂשְָראֵל: (ב)  וַּיִּוָעַץ  הַּמֶלְֶ  וְׂשָָריו  וְכָל  הַּקָהָל  ּבִירּוׁשָלִָם  לַעֲׂשֹות  הַּפֶסַח  ּבַחֶֹדׁש  הַׁשֵּנִי: (ג)
(יד)  וַּיָֻקמּו ּכִי  ֹלא  יָכְלּו  לַעֲׂשֹתֹו  ּבָעֵת  הַהִיא  ּכִי  הַּכֹהֲנִים  ֹלא  הִתְַקּדְׁשּו  לְמַּדַי  וְהָעָם  ֹלא  נֶאֶסְפּו  לִירּוׁשָלִָם... 
(טו)  וַּיִׁשְחֲטּו  הַּפֶסַח וַּיָסִירּו  אֶת  הַּמִזְּבְחֹות  אֲׁשֶר  ּבִירּוׁשָלִָם  וְאֵת  ּכָל  הַמְַקּטְרֹות  הֵסִירּו  וַּיַׁשְלִיכּו  לְנַחַל  ִקְדרֹון: 

ּבְאְַרּבָעָה עָׂשָר לַחֶֹדׁש הַׁשֵּנִי וְהַּכֹהֲנִים וְהַלְוִּיִם נִכְלְמּו וַּיִתְַקּדְׁשּו וַּיָבִיאּו עֹלֹות ּבֵית ה':  

12. ירמיהו פרק לא, כח-ל:
(כט)  ּכִי  אִם  אִיׁש  ּבַעֲֹונֹו  יָמּות  ּכָל (כח)  ּבַּיָמִים  הָהֵם  ֹלא  יֹאמְרּו  עֹוד  אָבֹות  אָכְלּו  בֹסֶר  וְׁשִּנֵי  בָנִים  ּתְִקהֶינָה: 
הָאָָדם  הָאֹכֵל  הַּבֹסֶר  ּתְִקהֶינָה  ׁשִּנָיו:  ס (ל)  הִּנֵה  יָמִים  ּבָאִים  נְאֻם  ה'  וְכַָרּתִי  אֶת  ּבֵית  יִׂשְָראֵל  וְאֶת  ּבֵית  יְהּוָדה

ּבְִרית חֲָדׁשָה:


