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Aus der Haggada schel Pessach
.יֹוד ַע לִ ְׁש אֹול
ֵ  וְ ֶא ָחד ֶׁש ֵאינֹו, וְ ֶא ָחד ָּת ם, וְ ֶא ָחד ָרָׁש ע, ֶא ָחד ָח ָכם:ּתֹורה
ָ ְּכ נֶ גֶ ד ַא ְרָּב ָעה ָבנִ ים ִּד ְּב ָרה
)כ:"מה ָה ֵעדֹות וְ ַה ֻחִּק ים וְ ַה ִמְׁש ָּפ ִטים ֲאֶׁש ר ִצָּו ה יְ ־יָ ֱא־ל ֵֹהינּו ֶא ְת ֶכם?" (דברים ו
ַ ?אֹומר
ֵ
ָח ָכם ָמה הּוא
)ח:" (משנה פסחים י.יקֹומן
ָ "אין ַמ ְפ ִט ִירין ַא ַחר ַהֶּפ ַסח ֲא ִפ
ֵ :וְ ַאף ַאָּת ה ֱא ָמר לֹו ְּכ ִהלְ כֹות ַהֶּפ ַסח
הֹוציא ֶאת ַע ְצמֹו ִמן
ִ  ּולְ ִפי ֶׁש. וְ ל ֹא לֹו- כו) ָל ֶכם:"מה ָה ֲעב ָֹדה ַהֹּזאת לָ ֶכם?" (שמות יב
ָ ?אֹומר
ֵ
ָרָׁש ע ָמה הּוא
,)ח:אתי ִמִּמ ְצ ָריִ ם" (שם יג
ִ  "ַּב ֲעבּור זֶ ה ָעָׂש ה יְ ־יָ לִ י ְּב ֵצ: וְ ַאף ַאָּת ה ַה ְק ֵהה ֶאת ִשָּנ יו וֶ ֱאמֹר לֹו.ַהְּכ לָ ל ָּכ ַפר ְּב ִעָּק ר
. ל ֹא ָהיָ ה נִ גְ ָאל, ִאיּלּו ָהיָ ה ָׁש ם. וְ ל ֹא לֹו- לִ י
". ִמֵּב ית ֲע ָב ִדים,יאנּו יְ ־יָ ִמִּמ ְצ ָריִ ם
ָ הֹוצ
ִ  "ְּב חֹזֶ ק יָ ד:יד)? וְ ָא ַמ ְרָּת ֵאלָ יו:"מה ֹּזאת" (שם יג
ַ ?אֹומר
ֵ
ָּת ם ָמה הּוא
)יד:(שם יג
אתי
ִ  ַּב ֲעבּור זֶ ה ָעָׂש ה יְ ־יָ לִ י ְּב ֵצ, "וְ ִהַּג ְדָּת לְ ִבנְ ָך ַּב יֹום ַההּוא ֵלאמֹר: ֶׁש ֶּנ ֱא ַמר, ַאְּת ְּפ ַתח לֹו- יֹוד ַע לִ ְׁש אֹול
ֵ וְ ֶׁש ֵאינֹו
)ח: (שם יג."ִמִּמ ְצ ָריִ ם

Die Frage des Chachams und die Antwort dazu in der
Tora
Dewarim 6:20-24
, וְ ָא ַמ ְר ָּת לְ ִבנְ ָך. ֶא ְת ֶכם, ֲא ֶׁשר ִצּוָ ה ה’ ֱא־ל ֵֹהינּו, וְ ַה ֻח ִּקים וְ ַה ִּמ ְׁש ָּפ ִטים, ָמה ָה ֵעדֹת: לֵ אמֹר,ִּכי יִ ְׁש ָאלְ ָך ִבנְ ָך ָמ ָחר
, וַ ּיִ ֵּתן ה’ אֹותֹת ּומ ְֹפ ִתים ּגְ דֹלִ ים וְ ָר ִעים ְּב ִמ ְצ ַריִ ם. ְּביָ ד ֲחזָ ָקה,יאנּו ה’ ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם
ֵ ֲע ָב ִדים ָהיִ ינּו לְ ַפ ְרעֹה ְּב ִמ ְצ ָריִ ם; וַ ּי ִֹצ
. לְ ַמ ַען ָה ִביא א ָֹתנּו ָל ֶתת ָלנּו ֶאת ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ַּבע ַל ֲאב ֵֹתינּו,הֹוציא ִמ ָּׁשם
ִ ,אֹותנּו
ָ ְ ו.ּוב ָכל ֵּביתֹו לְ ֵעינֵ ינּו
ְ ְּב ַפ ְרעֹה
. לְ ַחּי ֵֹתנּו ְּכ ַהּיֹום ַה ֶּזה,הּיָ ִמים-ל
ַ  לְ טֹוב ָלנּו ָּכ, ֶאת ה’ ֱא־ל ֵֹהינּו, לְ יִ ְר ָאה,וַ יְ ַצּוֵ נּו ה’ ַל ֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ַה ֻח ִּקים ָה ֵאּלֶ ה
Wenn dich nun dein Sohn in Zukunft fragen und sagen wird: „Was sind das für Zeugnisse,
Satzungen und Rechte, die euch der Ewiger, unser G“tt-Allmächtiger, geboten hat?“
So sollst du deinem Sohne sagen: „Wir waren Knechte des Pharao in Ägypten, und der Ewiger
führte uns mit mächtiger Hand aus Ägypten, und der Ewiger tat vor unsern Augen große und
schlimme Zeichen und Wunder in Ägypten an dem Pharao und an seinem ganzen Hause und führte
uns von dannen aus, daß er uns hierher brächte und uns das Land gäbe, das er unsern Vätern
geschworen hat. Darum hat uns der Ewiger geboten, alle diese Satzungen zu halten, daß wir den
Ewigen, unsern G“tt-Allmächtigen, fürchten und es uns wohl gehe alle Tage und wir am Leben
erhalten werden, wie es heute der Fall ist“.

Die Frage des Rascha
Schemot 12:26-28
 ֲא ֶׁשר ָּפ ַסח ַעל ָּב ֵּתי ְבנֵ י,’ וַ ֲא ַמ ְר ֶּתם זֶ ַבח ֶּפ ַסח הּוא ַלה. לָ ֶכם, ָמה ָה ֲעב ָֹדה ַהּזֹאת:יכם
ֶ ֵיכם ְּבנ
ֶ ֵֹאמרּו ֲאל
ְ  ִּכי י,וְ ָהיָ ה
. וַ ּיִ ְׁש ַּת ֲחוּו, וְ ֶאת ָּב ֵּתינּו ִה ִּציל; וַ ּיִ ּקֹד ָה ָעם, ְּבנָ גְ ּפֹו ֶאת ִמ ְצ ַריִ ם,יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ִמ ְצ ַריִ ם
Und wenn eure Kinder zu euch sagen werden: „Was habt ihr da für einen Dienst?“ So sollt ihr
sagen: „Es ist das Pessach-Opfer des Ewigen, der an den Häusern der Kinder Israel vorüberschritt in
Ägypten, als er die Ägypter erschlug und unsere Häuser errettete. Da neigte sich das Volk und
bückte sich am Boden.“

Die Frage des Tams, sowie die Antwort zum Rascha
und zum Sche-ejno jodea lischol
Schemot 13:11-15
 וְ ַה ֲע ַב ְר ָּת ָכל ֶּפ ֶטר ֶר ֶחם ַלה’; וְ ָכל. ָלְך, וְ לַ ֲאב ֶֹתיָך; ּונְ ָתנָ ּה, ַּכ ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ַּבע לְ ָך, ֶאל ֶא ֶרץ ַה ְּכנַ ֲענִ י,’וְ ָהיָ ה ִּכי יְ ִב ֲאָך ה
 וְ ִאם ל ֹא ִת ְפ ֶּדה וַ ֲע ַר ְפּתֹו; וְ כֹל ְּבכֹור, וְ ָכל ֶּפ ֶטר ֲחמֹר ִּת ְפ ֶּדה ְב ֶׂשה.’ֶּפ ֶטר ֶׁשגֶ ר ְּב ֵה ָמה ֲא ֶׁשר יִ ְהיֶ ה לְ ָך ַה ְּז ָכ ִרים לַ ה
,יאנּו ה’ ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם
ָ הֹוצ
ִ  וְ ָא ַמ ְר ָּת ֵא ָליו ְּבחֹזֶ ק יָ ד: ָמ ָחר ֵלאמֹר ַמה ּזֹאת, וְ ָהיָ ה ִּכי יִ ְׁש ָאלְ ָך ִבנְ ָך. ִּת ְפ ֶּדה,ָא ָדם ְּב ָבנֶ יָך
; ִמ ְּבכֹר ָא ָדם וְ ַעד ְּבכֹור ְּב ֵה ָמה, וַ ּיַ ֲהרֹג ה’ ָּכל ְּבכֹור ְּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם, וַ יְ ִהי ִּכי ִה ְק ָׁשה ַפ ְרעֹה לְ ַׁשּלְ ֵחנּו.ִמ ֵּבית ֲע ָב ִדים
. ֶא ְפ ֶּדה, וְ ָכל ְּבכֹור ָּבנַ י, ָּכל ֶּפ ֶטר ֶר ֶחם ַה ְּז ָכ ִרים,’ַעל ֵּכן ֲאנִ י ז ֵֹב ַח לַ ה
Wenn dich nun der Ewiger in das Land der Kanaaniter gebracht, wie er dir und deinen Vätern
geschworen, und es dir gegeben hat, so sollst du dem Ewigen alle Erstgeburt aussondern, auch
jeden ersten Wurf vom Vieh, den du bekommst; alles, was männlich ist, soll dem Ewigen gehören.
Aber jede Erstgeburt vom Esel sollst du mit einem Schaf lösen; wenn du es aber nicht lösest, so
brich ihm das Genick. Desgleichen alle Erstgeburt von Menschen unter deinen Kindern sollst du
lösen.
Und wenn dich künftig dein Sohn fragen wird: „Was ist das?“ So sollst du ihm sagen: „Der
Ewiger hat uns mit mächtiger Hand aus Ägypten, aus dem Diensthause, geführt. Denn es
begab sich, als der Pharao sich hart widersetzte, uns freizulassen, da erschlug der Ewiger alle
Erstgeburt in Ägypten, von der Menschen Erstgeburt bis an die Erstgeburt des Viehes: darum opfere
ich dem Ewigen alle männliche Erstgeburt; alle Erstgeburt aber meiner Söhne löse ich.“

Mechilta deRabbi Jischma’el 13:14
 אחד חכם ואחד רשע ואחד תם ואחד,מה העדות החקים והמשפטים – נמצאת אומר ארבעה בנים הם
.שאינו יודע לשאול
 אף אתה פתח לו בהלכות, מה העדות והחקים והמשפטים אשר צוה ה' אלהינו אותנו,חכם מה הוא אומר
.הפסח אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן
, ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל כפר בעיקר. לכם ולא לו, מה העבודה הזאת לכם,רשע מה הוא אומר
 לי ולא לך אילו היית.) בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים (שמות יב:אף אתה הקהה את שניו ואמור לו
. לא היית נגאל,שם
. מה זאת – ואמרת אליו בחוזק יד הוציאנו ה' ממצרים מבית עבדים,תם מה הוא אומר
.' את פתח לו – שנאמר והגדת לבנך ביום ההוא וכו,ושאינו יודע לשאול
 ר' אליעזר אומר מנין אתה אומר שאם היתה חבורה של חכמים או של תלמידים,(דבר אחר) מה העדות
.' לכך נאמר מה העדות וגו,שצריכים לעסוק בהלכות פסח עד חצות
What are the testimonies and the statutes, etc.: There are four sons: a wise son, a wicked son, a
simple son, and one who does not know how to ask.
What does the wise son say? "What are the testimonies and the statutes and the judgments that the
L-rd our G-d commanded us?" — you, likewise, "open" to him in the halachoth of Pesach — "ein
maftirin achar hapesach afikoman."
What does the wicked son say? (Exodus 12:26) "What is this (Pesach) service to you?" "to you"
and not to him. Because he disassociated himself from the congregation and denied the foundation
(of the faith), you, likewise, blunt his teeth and tell him (Ibid. 13;8) "Because of this (the mitzvoth)
the L-rd wrought for me when I went out of Egypt." For me and not for you. Had you been there,
you would not have been redeemed.
What does the simple son say? (Ibid. 14) "What is this?" And you shall tell him (Ibid.) "With might
of hand did the L-rd take us out of Egypt from the house of bondage."
And he who does not know how to ask, you open for him, as it is written (Ibid. 8) "And you shall
tell your son on that day, etc."
Variantly: "What are the testimonies and the statutes, etc.": R. Eliezer says: Whence is it derived
that if there were a company of sages or of disciples they must occupy themselves with the
halachoth of Pesach until midnight? From "What are the testimonies, etc."

Talmud Jeruschlami Pessachim 10:4
.יֹוד ַע ִל ְׁש ָאל
ֵ  ֶּבן ֶׁש ֵאינֹו,יפ ׁש
ֵ ּ  ֶ ּבן ִט, ֶּבן ָר ָׁשע, ֶּבן ָח ָכם.תֹורה
ָ  ְּכנֶ גֶ ד ַאְר ָּב ָעה ָב ִנים ִּד ְיּב ָרה. ַּתּנֵ י ִ ר ִּבי ִחייָ ה:הלכה
 "ְּב חֹוזֶ ק ָ֗יד. ַאף ַאָּת ה ֱאמֹור ֹלו.“־ֹלהינּו אוֹ ָתנּו
֖ ֵ אֹומר? " ָ ֣מה ָ ֽה ֵע ֹ֗דת ְו ַ ֽה ֻח ִּק ֙ים ְו ַה ִּמ ְׁש ָּפ ִ ֔טים ֲא ֶ ׁ֥שר ִצָּו֛ה יְ ־י ֱא
ֵ ֶ ּבן ָח ָכם ָמהּו
."יאנּו יְ ־י ִמִּמ ְצ ַ ֖ ִרים ִמֵּב ֥ ית ֲע ָ ִב ֽדים
֧ ָ ֽה ִֹוצ
?]ּטֹורח ַהֶּז ה ֶׁש ַאֶּת ם ַמ ְ ִטר ִיחין ָע ֵלינּו ְּב ָכל־(ָׁש ָעה ְוָׁש ָעה) [ָׁש נָ ה ְו ָׁשנָ ה
ַ  ַמה ַה.“בֹודה ַהֹּז֖ את ָל ֶ ֽכם
ָ  " ָ ֛מה ָ ֽה ֲע.אֹומר
ֵ ֶ ּבן ָר ׁ ָשע ָמהּו
 ִאיּלּו ָהיָ ה. ְלאוֹ תוֹ ָה ִא ׁיש לֹא ָע ָׂשה. ַ ּֽב ֲע ֣בּור ֶ֗זה ָע ָ ׂ֤שה יְ ־י ִ ֔לי׃ ִלי ָע ָׂשה.הֹוציא ֶאת ַע ְצמֹו ִמן ַה ְּכ ָלל ַאף ַא ָּתה ֱאמֹור לֹו
ִ ִמ ֵּכיוָ ן ֶׁש
.עֹולם
ָ אוֹ תוֹ ְה ִא ׁיש ְּב ִמ ְצ ַ ִרים לֹא ָהיָ ה ָראּוי ְל ִה ְיּג ֵאל ִמ ָּׁשם ְל
 ֶׁשּלֹא יְ ֵהא.יקֹומן
ָ  ַמהּו ֲא ִפ.יקֹומן
ָ  ֶׁש ֵאין ַמ ְפ ִט ִירין ַא ַחר ַה ֶּפ ַסח ֲא ִפ. ַאף ַא ְּת ַל ְּמדֹו ִה ְילכֹות ַה ֶּפ ַסח. ַמה־ ֹּ֑זאת.אֹומר
ֵ יפ ׁש ָמהּו
ֵ ּ ִט
.בּורה ֲא ֶח ֶרת
ָ בּורה זֹו ְו ִנ ְכנַ ס ַל ֲח
ָ עֹומד ֵמ ֲח
ֵ
.ֶ ּבן ׁ ֶש ֵאינוֹ יוֹ ֵד ַע ִל ׁ ְש ָאל ַא ְּת ְּפ ַתח לֹו ְת ִח ָיּלה
HALAKHAH: Rebbi Ḥiyya stated “The Torah spoke about Four Children, a wise child, a wicked
child, a stupid child, and a child who does not know how to ask.
What does the wise child say? What are the testimonials, the ordinances, and the laws, that the
Eternal, our God, commanded us (Deut. 6:20). Also you shall tell him, with a strong hand did the
Eternal lead us out of Egypt, the house of slaves (Ex. 13:14).
What does the wicked son say? What does this service mean to you (Ex. 12:26) – What is this
exertion which you impose on us every (moment) [year]? Since he excluded himself from the
community, also you shall tell him, because of this did the Eternal do for me when I left Egypt (Ex.
13:8). For me, He did it, for that man He did not do it. If that man had been in Egypt, he would
not have been worthy ever to be redeemed.
What does the stupid child say? What is this (Ex. 13:14)? Tell him the rules of Passover, that one
may not do an Afikoman after [eating from] the Pessach sacrifice. What means Afikoman? That one
not leave one group and join another group.
With the child who does not know how to ask, (Ex. 13:8) you must tell your child on that day as
follows: …

Addendum: 4 Söhne in Jeschaja – Bawa Mezia 33b
 ה) שמעו דבר ה' החרדים אל דברו אלו תלמידי חכמים,דרש ר' יהודה בר' אלעאי מאי דכתיב (ישעיהו סו
 שמא תאמר פסק.[אמרו] אחיכם אלו בעלי מקרא שנאיכם אלו בעלי משנה מנדיכם אלו עמי הארץ
סברם ובטל סיכוים ת"ל ונראה בשמחתכם שמא תאמר ישראל יבושו תלמוד לומר והם יבושו עובדי
:כוכבים יבושו וישראל ישמחו
R. Jehuda b. R. Ilea͑j trug vor: Es heißt: „höret das Wort des Herrn, ihr, die ihr vor seinem Worte
erzittert, das sind die Gelehrten; eure Brüder, das sind die Schriftkundigen; eure Feinde, das sind die
Mischnakundigen; die euch verstoßen, das sind die Leute aus dem gemeinen Volke.“ Man könnte
glauben, ihre Hoffnung sei geschwunden, ihre Zuversicht sei dahin, so heißt es: „wir werden eure
Freude ansehen“. Man könnte glauben, die Jisraéliten werden beschämt sein, so heißt es: „sie
werden zu Schanden sein; die weltlichen Völker werden zu Schanden sein, die Jisraéliten aber sich
freuen“.

