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"י ך   כִּ ָאלְׁ שְׁ ך   יִּ נְׁ  1"בִּ
 יוסף תבורי

 

אחד הקטעים החביבים בהגדת הפסח הוא הברייתא על ארבעת הבנים: החכם, הרשע, התם ומי 
שאינו יודע לשאול. שלושה מן הבנים מצויים בפרשתנו אבל לא בסדר שבו הם מופיעים בהגדה. 

רּו ֲאֵליֶכם"הראשון בפרשתנו מופיע בציווי הראשון על פסח דורות ומוגדר רשע:  י־יֹאמְׁ י ה כִּ ה   וְׁ
נֵ  ה ה  בְׁ ֲעבֹד  ה ה  חיֶכם מ  ֶתם ֶזב  רְׁ ֶכם: ו ֲאמ  ח זֹאת ל  הבן השני המופיע בפרשתנו מוגדר "מי  2."ֶפס 

ה "שאינו יודע לשאול":  ש  ֲעבּור ֶזה ע  הּוא ֵלאמֹר ב  ּיֹום ה  ך  ב  נְׁ בִּ ת  לְׁ ג דְׁ הִּ ם ה'וְׁ יִּ ר  צְׁ מִּ י מִּ ֵצאתִּ י בְׁ  3."לִּ
רץ ישראל. הבן השלישי מופיע במצוות פדיון עניינו מופיע בהוראה לחוג את חג המצות בא

י"בכורים ומוגדר "תם":  י ה כִּ ה  שְׁ  וְׁ היִּ ר ֵלאמֹר מ  ח  ך  מ  נְׁ ך  בִּ חֶֹזק י ד ָאלְׁ יו בְׁ ת  ֵאל  רְׁ ָאמ  יַאנּו ה'  זֹאת וְׁ הֹוצִּ
ם יִּ ר  צְׁ מִּ שהוא הראשון בהגדה, מופיע בספר דברים בזיקה כללית לשמירת  ,הרביעי, החכם 4."מִּ

י"ולן: המצוות כ ּו   כִּ ים ֲאֶשר צִּ טִּ פ  שְׁ מִּ ה  ים וְׁ ֻחקִּ ה  ֵעדֹת וְׁ ה ה  ר ֵלאמֹר מ  ח  ך  מ  נְׁ ך  בִּ ָאלְׁ שְׁ ֱאלֵֹהינּו  ה'ה יִּ
ינ יִּ ים ה  דִּ ך  ֲעב  נְׁ בִּ ת  לְׁ רְׁ ָאמ  ֶכם: וְׁ םֶאתְׁ יִּ ר  צְׁ מִּ עֹה בְׁ רְׁ פ   5.ּו לְׁ
ת" העדֹוהשאלה "מה . בוסס על עיון מדוקדק בכתוביםפסוקים מזיהוי אופיים של הבנים ב
 ,מוגדר רשע"שואל" אלא "אומר" ומי שאינו  ,והיא שאלת החכם ,מלמדת שהשואל מבקש ללמוד

גם בלי להשתלב וללמוד ) הצומתגרה ואינו רומשום שמי ש"אומר" ואינו "שואל" הוא בוטה 
"מה  – שואל שאלה פשוטהה. (שאמר "לכם" על ידיהדרשה שהוא הוציא את עצמו מן הכלל 

 ווים להגיד לו. אלא אנו מצֻ  ,והבן הרביעי אינו שואל כלל ,הוא תםזאת", 
יש קר יבעקושיות.  המכפנינו לאבל ההנחה שחלוקת הבנים צומחת ממדרש המקרא מעמידה 

לספר את סיפור השעבוד במצרים והגאולה:  יששגם לו  ,לשים לב שבפרשתנו יש בן נוסף, חמישי
ן תְׁ " ע  מ  ך  ּובֶ ּולְׁ נְׁ ֵני בִּ ָאזְׁ ֵפר בְׁ תְׁ  ןס  ך  ֵאת ֲאֶשר הִּ נְׁ ֶאתבִּ ם וְׁ יִּ ר  צְׁ מִּ י בְׁ תִּ לְׁ ל  י ֲאֶשראֹתֹ ע  ם" ת  י ב  תִּ מְׁ אמנם  6.ש 

בפסוקים  התבטאויש כאן שני אלמנטים שלא  םלוא ,אין כאן ציווי לספר את אשר קרה במצרים
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האחרים. הראשון שבהם הוא שהמקרא מופיע לפני מכת הארבה ומלמד שיספרו על המכות 
מתמקדים במכת בכורות , הבפסוקים האחרים ותמפורש ןשאינוהקב"ה על המצרים  ביאשה

 ובגאולה. האלמנט השני שיש בפסוק זה הוא שיש לספר לא רק לבנים אלא גם לנכדים.
חוקרים רבים ניסו להסביר מדוע קבעו חכמים שהתורה דיברה כנגד ארבעה בנים אלה דווקא. 

 הע גב"ע צרפתי. הברייתא היא דוגמיוא ההסבר שהצלהרכב הברייתא ה מכולםדומה שמתאים 
לנוהג ספרותי של חז"ל ליצור רביעיות על ידי צירוף שתי תכונות והפכיהן. במקרה שלנו התכונות 

 ,הצירופים האפשריים הם ארבעה הם "לא צדיק" ו"לא חכם". ןוניגודיה ,חכםהן צדיק והחיוביות 
 :שלהלן בטבלה םתוונציג א
 

 לא צדיק צדיק 
 רשע חכם חכם

 שאינו יודע לשאול תם לא חכם
 

: הוא חכם וגם צדיק. "שאינו יודע לשאול" הוא החיוביות הגדה כולל את שתי התכונותבהחכם ש
, כל אחד בעל לחנך אותו. ביניהם עומדים התם והרשע ישו ,ה חיוביתאין בו תכונעדיין נייר חלק, 

. תפישה זו צדיקהשני מלומד אך לא ותמים אבל לא מלומד, צדיק : הראשון תכונה חיוביות אחת
שתי עובדות לגבי מסורת הנוסח של הברייתא. בנוסח הירושלמי נקרא ה"תם" גם מסבירה 

. מצד אחד הוא אחד מכוונים לשני ההיבטים של איש ,"תם" ו"טיפש" – "טיפש". שני הכינויים
שבמקורות מסוימים ה זו היא סת על פי תפיאין בו חכמה. עובדה שנייה המתבאר אחרמצד ו ,תמים

 .אחרולכן אין לאחד קדימה על ה ,שניהם תכונה אחת בלבדלכי התם קודם לרשע. שניהם שווים 
ניתוח זה אינו מסביר מדוע הדרשן לא השיב לבנים בתשובות הניתנות להם בתורה. ואולם 

וההגדה המירה את התשובה המקראית  ,התורה מצווה לומר לבן הרשע "ואמרתם זבח פסח"
. גם התשובה לבן החכם "בעבור זה עשה ה' לי"בדברים שיש לומר לבן שאיננו יודע לשאול: 

 חסרה בהגדה. במקום התשובה המקראית "עבדים היינו לפרעה" ניתנה לו תשובה מן התורה
 נוכל לשאול ארבע קושיות על ארבעת הבנים: יש ללמדו הלכות פסח. :שבעל פה

 מדוע הבן החכם לא קיבל את תשובתו המקראית "עבדים היינו"?
 מדוע הבן החכם קיבל כתשובה לשאלתו לימוד בהלכות פסח?

 מדוע הבן הרשע לא קיבל את תשובתו המקראית "ואמרתם זבח פסח"?
 מדוע הבן הרשע והבן שאינו יודע לשאול קיבלו את אותה תשובה?

העיון במקרא מראה שהתשובה המקראית לבן החכם  :הלכאורה, יש הסבר פשוט לשאלתנו השניי
להסביר לו "מה", הסבירו לו "מדוע":  ובמקום ,ת". הוא שאל "מה העדֹואינה מעניין שאלתו

אך תשובה זו איננה  הלכות פסח. –"עבדים היינו". לכן, חז"ל נתנו לו תשובה ל"מה העדות" 
 נו האחרות.ימסבירה את קושיות

הברייתא של ארבעת הבנים שא לומר והכל הקושיות פתרון לתר דומה שההסבר הטוב ביו
א ובובמקומה מ ,ישראלית הקדומה ברייתא זו איננה מופיעה-נוצרה בהגדה הבבלית. בהגדה הארץ

הסתפקה באמירה ההגדה הבבלית לא  המשפט המופיע במשנה: לפי דעתו של בן אביו מלמדו.
ה לתת לבן החכם ולבן הרשע את תשובותיהם יכלפירטה את סוגי הבנים. היא לא אלא הכללית 

"עבדים  – ים לעניין אחר. התשובה המקראית לבן החכםסאלה היו תפוכי פסוקים  ,המקראיות
מעתה היו צריכים לחפש היינו", כבר נזכרה בהגדה כהזכרה כללית אחרי שאלות "מה נשתנה". 

לתשובה אחרת. בזה נפתרו  במהות השאלה המקראית פתח פתח ועיון ,תשובה אחרת לבן החכם
 שתי הקושיות הראשונות שלנו.

ֶתם" –התשובה המקראית לבן הרשע אף שתי הקושיות האחרונות נפתרות יחד.  רְׁ ח ו ֲאמ  -ֶזב 
ח  יתה תפוסה בהמשך ההגדה כחלק מהוראתו של רבן גמליאל "פסח...שנאמר 'ואמרתםי", הֶפס 

במסגרת  הה פנוייתהי ,"בעבור זה"אל, האמירה המקראית לבן שאינו שול אבזבח פסח'". 
, ה תשובה מפורטתנעיון בנוסחאות הברייתא מלמד שלבן שאינו יודע לשאול לא ניתהברייתא. 

א י. המשמעות של "פתח לו" ה"ח לו שנאמר 'והגדת לבנך'ת  פְׁ  תְׁ "ַא הסתפקה בציוויהברייתא  אלא
שיתופו בדיון. הוראה זו נלמדת מן  ידיעל "דובב אותו". אין להרצות לפניו אלא יש לחנך אותו 

הציווי "והגדת לבנך" שנתפרש על דרך השורש הארמי "נגד" שפירוש "משך". אם כן, "פתח לו" 
הוא "משוך את לבו ופתח את פיו כדי שייכנס לשיח". ולאור זה הפסוק המקראי המופיע בהמשך, 



מש בו לבן הרשע. תשובה זו "בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים", נמצא פנוי ואפשר להשת
 הולמת במיוחד על ידי הדרשה "לי ולא לו". הנמצא
אותנו שכדי להנחיל את התורה  ואבל חז"ל לימד ,התורה היא בסיס דתנו ותרבותנו – סיכוםל

 להקשיב לשאלותיהם ולהתבונן בנפשותיהם. ישלדורות הבאים 

 


