
 

 

 

 

 

 

 בנים  4כנגד 

 תשובות ומה שביניהם, שאלות

 על שאילת שאלות בעולם בו כולם יודעים

 

 מקורות   לימוד דף 

 

 :מתוך הגדה של פסח

 

רּוְך הּוא. ֵאל, בָּ ה ְלַעמֹו ִיְשרָּ ַתן ּתֹורָּ נָּ רּוְך שֶׁ רּוְך הּוא. בָּ קֹום, בָּ רּוְך ַהמָּ  בָּ

ה: אֶׁ  ה ּתֹורָּ ִנים ִדְברָּ ה בָּ עָּ ד ַאְרבָּ גֶׁ ֵאינֹו יֹוֵדַע ְכנֶׁ ד שֶׁ חָּ ם, ְואֶׁ ד ּתָּ חָּ ע, ְואֶׁ שָּ ד רָּ חָּ ם, ְואֶׁ כָּ ד חָּ חָּ
 ִלְשאֹול.

ם?"  ְתכֶׁ ה ְייָּ ֱאֹלֵהינּו אֶׁ ר ִצּוָּ ִטים ֲאשֶׁ ֵעדֹות ְוַהֻחִקים ְוַהִמְשפָּ ה הּוא אֹוֵמר? "ַמה הָּ ם מָּ כָּ חָּ
ַסח: "ֵאין ַמְפִטיִר  ר לֹו ְכִהְלכֹות ַהפֶׁ ה ֱאמָּ ן )דברים ו כ( ְוַאף ַאּתָּ ַסח ֲאִפיקֹומָּ ין ַאַחר ַהפֶׁ

 )משנה , פסחים, י ח (".

ם  כֶׁ ם?" )שמות יב כו(, לָּ כֶׁ ה ַהזֹאת לָּ ֲעֹבדָּ ה הָּ ה הּוא אֹוֵמר? "מָּ ע מָּ שָּ ְולֹא לֹו. ּוְלִפי  -רָּ
ֱאֹמר לֹו: "ַבעֲ  יו וֶׁ ת ִשנָּ ה ַהְקֵהה אֶׁ ר. ְוַאף ַאּתָּ ַפר ְבִעקָּ ל, כָּ ת ַעְצמֹו ִמן ַהְכלָּ הֹוִציא אֶׁ בּור שֶׁ

ִים" )שמות יג ח(, ִלי  ה ְייָּ ִלי ְבֵצאִתי ִמִמְצרָּ שָּ ה עָּ יָּה  -זֶׁ ם, לֹא הָּ יָּה שָּ ְולֹא לֹו. ִאיּלּו הָּ
ל.  ִנְגאָּ

ִים, ִמֵבית  נּו ְייָּ ִמִמְצרָּ ק יָּד הֹוִציאָּ יו: ְבֹחזֶׁ ַמְרּתָּ ֵאלָּ ה הּוא אֹוֵמר? "ַמה זֹאת? ְואָּ ם מָּ ּתָּ
ִדים" )שמות יג יד(.  ֲעבָּ

ֵא  ֱאַמר: "ְוִהַגְדּתָּ ְלִבְנָך ַביֹום ַההּוא ֵלאֹמר: ַבֲעבּור  -ינֹו יֹוֵדַע ִלְשאֹול ְושֶׁ נֶׁ ַאְּת ְפַתח לֹו, שֶׁ
ִים" )שמות יג ח(. ה ְייָּ ִלי ְבֵצאִתי ִמִמְצרָּ שָּ ה עָּ  זֶׁ

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ט: -משנה ח·  ב פרק · השנה ראש מסכת · מועד סדר · משנה

 

לרבן גמליאל בטבלא ובכותל בעלייתו, שבהן מראה את  דמות צורות לבנות היו לו
 ההדיוטות ואומר: הכזה ראית או כזה?

 מעשה שבאו שנים ואמרו, ראינוהו שחרית במזרח וערבית במערב.

 אמר רבי יוחנן בן נורי: עדי שקר הם.

 כשבאו ליבנה קיבלן רבן גמליאל.

 ראה; וקיבלן רבן גמליאל.ועוד באו שנים ואמרו: ראינוהו בזמנו, ובליל עיבורו לא נ

אמר רבי דוסא בן הרכינס: עדי שקר הן! היאך מעידין על האשה שילדה, ולמחר 
 כריסה בין שיניה?

 אמר לו רבי יהושע: רואה אני את דבריך.

שלח לו רבן גמליאל: גוזרני עליך שתבוא אצלי במקלך ובמעותיך ביום הכיפורים 
 שחל להיות בחשבונך.

 ומצאו רבי עקיבא מצר. יז הלך

אלה ": )ד, כג ויקרא)שנאמר עשוי, אמר לו: יש לי ללמוד שכל מה שעשה רבן גמליאל 
מועדי יי מקראי קדש אשר תקראו אתם", בין בזמנן בין שלא בזמנן, אין לי מועדות 

 אלא אלו.

בא לו אצל רבי דוסא בן הרכינס, אמר לו: אם באין אנו לדון אחר בית דינו של רבן 
 גמליאל, צריכין אנו לדון אחר כל בית דין ובית דין שעמד מימות משה ועד עכשיו,

 נדב ואביהוא ושבעים מזקני ישראל"."ויעל משה ואהרן : (ט, כד שמות)שנאמר 

ולמה לא נתפרשו שמותן של זקנים? אלא ללמד, שכל שלשה ושלשה שעמדו בית דין 
 על ישראל, הרי הוא כבית דינו של משה.

נטל מקלו ומעותיו בידו, והלך ליבנה אצל רבן גמליאל ביום שחל יום הכיפורים 
 להיות בחשבונו.

מר לו: בוא בשלום, רבי ותלמידי, רבי בחכמה, עמד רבן גמליאל ונשקו על ראשו, א
 ותלמידי שקיבלת את דברי.
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