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 שיעור מיוחד לליל הסדר (א)

 ארבע קושיות, חמש שאלות 
Five Questions About… 

“The Four Questions”… 
or is it “The Three Questions”? 

 
  נוסחו של רמב"ם"מה נשתנה"  )1

    ַמה ִּנְׁשַּתָּנה ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ִמָּכל ַהֵּלילֹות,
  ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ֵאין ָאנּו ְמַטְּבִלין ֲאִפּלּו ַּפַעם ַאַחת ְוַהַּלְיָלה ַהֶּזה ְׁשֵּתי ְּפָעִמים,  

  ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו אֹוְכִלים ָחֵמץ ּוַמָּצה ְוַהַּלְיָלה ַהֶּזה ֻּכּלֹו ַמָּצה, 
  ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו אֹוְכִלים ְׁשָאר ְיָרקֹות ְוַהַּלְיָלה ַהֶּזה ְמרֹוִרים,  

  ... ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו אֹוְכִלים ֵּבין יֹוְׁשִבין ֵּבין ְמֻסִּבין ְוַהַּלְיָלה ַהֶּזה ֻּכָּלנּו ְמֻסִּבין
  

    צז  סימן) 310-254' עמ( פסח הלכות ויטרי מחזור )2
    .הלילות  מכל הזה לההלי נשתנה מה

  . מצה כולו הזה הלילה ומצה חמץ אוכלין אנו הלילות שבכל
  . מרור הזה הלילה ירקות שאר אוכלין אנו הלילות שבכל
  .  פעמים  שתי הזה הלילה  אחת פעם אפילו מטבילין אנו אין הלילות שבכל

  :ולועז : מסובין כולנו הזה  הלילה מסובין בין יושבין  בין אוכלין אנו הלילות שבכל
  

  נוסחו של רמב"ם"רבן גמליאל אומר"  )3
א ָּכל: אֹוֵמר ַּגְמִליֵאל ַרָּבן   . ּוְמרֹוִרים, ַמָּצה, ֶּפַסח : חֹוָבתוֹ  ְיֵדי ָיָצא א ַּבֶּפַסח ֵאּלּו ְּדָבִרים ְׁשלָׁשה ָאַמר ֶׁש
  ָּבֵּתי  ַעל ַהָּמקֹום ֶׁשָּפַסח  ֵׁשם ַעל? ָמה ֵׁשם ַעל, ַקָּים ַהִּמְקָּדׁש  ֶׁשֵּבית ִּבְזַמן  אֹוְכִלין ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשָהיּו ֶּפַסח

ָנְגּפֹו ֶאת ִמְצַרִים ְוֶאת : ֶׁשֶּנֱאַמר,  ְּבִמְצַרִים ֲאבֹוֵתינּו ִמְצַרִים ּבְ ָרֵאל ּבְ י ְבֵני ִיׂשְ ּתֵ ַסח ַעל ּבָ ר ּפָ ַסח הּוא ַליי, ֲאׁשֶ ם ֶזַבח ּפֶ ינּו ַוֲאַמְרּתֶ ּתֵ ּבָ
ֲחווּ ִהּצִ  ּתַ   יל, ַוִּיּקֹד ָהָעם ַוִּיׁשְ

א ֵׁשם  ַעל? ָמה ֵׁשם ַעל, אֹוְכִלין ֶׁשֲאַנְחנּו זוֹ  ַמָּצה   ֲעֵליֶהם ֶׁשִּנְגָלה ַעד ְלַהֲחִמיץ ֶׁשַּלֲאבֹוֵתינּו ְּבֵצָקן  ִהְסִּפיק ֶׁש
ֵצק ֶאת ַוּיֹאפוּ : ֶׁשֶּנֱאַמר, ִמָּיד ּוְגָאָלם הּוא ָּברּו  ַהָּקדֹוׁש ַהְּמָלִכים ַמְלֵכי ֶמֶל ר ַהּבָ ְצַרִים הֹוִציאוּ  ֲאׁשֶ י  ַמּצֹות ֻעֹגת ִמּמִ   לֹא ּכִ

י, ָחֵמץ  ְצַרִים ֹגְרׁשוּ  ּכִ   ָלֶהם  ָעׂשוּ  לֹא ֵצָדה ְוַגם ְלִהְתַמְהֵמּה  ָיְכלוּ  ְולֹא ִמּמִ
: ֶׁשֶּנֱאַמר, ְּבִמְצַרִים ֲאבֹוֵתינּו ַחֵּיי  ֶאת ַהִּמְצִרים ֶׁשֵּמְררּו ֵׁשם ַעל?  ָמה ֵׁשם ַעל, אֹוְכִלין ֶׁשֲאַנְחנּו ֵאּלּו ְמרֹוִרים

ֲעבָֹדה  ַחֵּייֶהם ֶאת ַוְיָמְררוּ  ה ּבַ חֶֹמר, ָקׁשָ ֶדה ֲעבָֹדה ּוְבָכל ּוִבְלֵבִנים ּבְ ָ ׂשּ ל  ֵאת, ּבַ ר ֲעבָֹדָתם ּכָ ָפֶרְך  ָבֶהם ָעְבדוּ  ֲאׁשֶ   ּבְ

Questions:  

1) Why is the “questions” section in the Mishnah, which comes at the beginning of Magid, immediately followed by 

Rabban Gamliel’s declaration which comes near the end of Magid?  

2) What is the rationale for each order: 

a. dipping, Matza, Maror, leaning (Rambam) or  

b. Matza, Maror, dipping, leaning (Vitri)?  

3) Why do we pour the second cup just before inviting the child to ask these questions?  

4) What does “Mah” mean – “Why”? “How”? or…something else?  

5) How does any child know about these odd acts – some of them (like the second dipping) haven’t happened yet 
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  י:ד               פסחים נוסח הדפוס  משנה )4
  ְוִאם, ָאִביו ׁשֹוֵאל  ַהֵּבן ְוָכאן, ֵׁשִני כֹוס לוֹ  ָמְזגּו
  , ְמַלְּמדוֹ  ָאִביו,  ַּבֵּבן ַּדַעת ֵאין

    ,ַהֵּלילֹות ִמָּכל ַהֶּזה ַהַּלְיָלה ִּנְׁשַּתָּנה ַמה
,  ּוַמָּצה ָחֵמץ אֹוְכִלין ָאנּו ַהֵּלילֹות ֶׁשְּבָכל
  .  ַמָּצה ֻכּלוֹ  ַהֶּזה ַהַּלְיָלה
,  ְיָרקֹות ְׁשָאר אֹוְכִלין ָאנּו ַהֵּלילֹות ֶׁשְּבָכל
  . ָמרֹור ַהֶּזה ַהַּלְיָלה
, ָצִלי ָּבָׂשר אֹוְכִלין ָאנּו ַהֵּלילֹות ֶׁשְּבָכל
  . ָצִלי ֻכּלוֹ  ַהֶּזה ַהַּלְיָלה, ּוְמֻבָּׁשל, ָׁשלּוק
,  ַאַחת ַּפַעם  ַמְטִּביִלין ָאנּו ַהֵּלילֹות ֶׁשְּבָכל
  .  ְפָעִמים ְׁשֵּתי ַהֶּזה ַהַּלְיָלה

  . ְמַלְּמדוֹ  ָאִביו, ֵּבן ֶׁשל ַדְעּתוֹ  ּוְלִפי
י  מֵ  ְודֹוֵרׁש, ְּבֶׁשַבח ּוְמַסֵּים  ִּבְגנּות ַמְתִחיל אֹוֵבד ֲאַרּמִ

  .ֻכָּלּה ַהָּפָרָׁשה ֹּכל ֶׁשִּיְגֹמר  ַעד, ָאִבי
  

  י:ד              פסחים קאופמן יד כתב משנה )5
  .ׁשֹוֵאל ַהֵּבן ְוֵכן, ֵׁשִני כֹוס לוֹ  ָמְזגּו
  : ְמַלְּמדוֹ  ָאִביו, ַּבֵּבן ַּדַעת ֵאין  ִאם

  ַהֵּלילֹות ִמָּכל ַהֶּזה ַהַּלְיָלה ִּנְׁשַּתָּנה ַמה
  ַפַעם  ְמַטְּבִלים ָאנּו ַהֵּלילֹות ֶׁשְּבָכל
  ; ְפָעִמים ְׁשֵּתי  ַהֶּזה  ַהַּלְיָלה, 1ַאַחת
  ,  ּוַמָּצה ָחֵמץ אֹוְכִלין ָאנּו ַהֵּלילֹות ֶׁשְּבָכל
    ;ַמָּצה ֻכּלוֹ  ַהֶּזה ַהַּלְיָלה
 ָצִלי ָּבָׂשר אֹוְכִלים ָאנּו ַהֵּלילֹות ֶׁשְּבָכל
  .ָצִלי ֻכּלוֹ  ַהֶּזה ַהַּלְיָלה,  ּוְמֻבָּׁשל ָׁשלּוק

  
  

  .ְמַלְּמדוֹ  ָאִביו  ֶׁשַּלֵּבן ַדְעּתוֹ  ְלִפי
י אֵֹבד מֵ  ְודֹוֵרׁש, ִּבְׁשָבח ּוְמַסֵּים  ִּבְגנּות ַמְתִחיל ֲאַרּמִ

  . ַהָּפָרָׁשה ָּכל גֹוֵמר ֶׁשהּוא ַעד, ָאִבי

  
  נוסח הדפוס  – פסחים י:ה  )6
  ,  אֹוֵמר ָהָיה ַּגְמִליֵאל ַרָּבן
א ָּכל ָׁשה  ָאַמר ֶׁש   ְּבֶפַסח ֵאּלּו  ְדָבִרים ְׁש
    ֵהן ְוֵאּלּו, חֹוָבתוֹ  ְיֵדי ָיָצא א

  . ּוָמרֹור, ַמָּצה, ֶּפַסח
   ַהָּמקֹום  ֶׁשָּפַסח  ׁשּום ַעל, ֶּפַסח
  .  ְבִמְצַרִים ֲאבֹוֵתינּו ָּבֵּתי ַעל

    ֶׁשִּנְגֲאלּו  ׁשּום ַעל, ַמָּצה
  .  ְבִמְצַרִים ֲאבֹוֵתינּו
    ַהִּמְצִרים ֶׁשֵּמְררּו ׁשּום ַעל, ָמרֹור
  .ְבִמְצָרִים ֲאבֹוֵתינּו ַחֵּיי  ֶאת

  י:ה  פסחים קאופמן יד כתב משנה )7
  : אֹוֵמר ַּגְמִליֵאל ַרָּבן
א ָּכל   ַבֶּפַסח ֵאּלּו ְדָבִרים  ְׁשלֹוָׁשה  ָאַמר ֶׁש
  :  חֹוָבתוֹ  ְיֵדי ָיָצא א

  .ּוְמרֹוִרים ַמָּצה, ֶּפַסח
   ַהָּמקֹום  ֶׁשָּפַסח  ֵׁשם ַעל, ֶּפַסח
  .ְבִמְצַרִים ֲאבֹוֵתינּו ָּבֵּתי ַעל

  ֶאת  ַהִּמְצִרִּיים ֶׁשֵּמְררּו ֵׁשם ַעל, ְמרֹוִרים
  .ְבִמְצַרִים ֲאבֹוֵתינּו ַחֵּיי
  . ֶׁשִּנְגָאלּו  ֵׁשם ַעל, ַמָּצה

  
 פסחים קטז.  )8
  ָּבֵעי   ַמאי,  ְוַדֲהָבא  ַּכְסָּפא  ֵליּה  ְוָיֵהיב ,  ְלֵחירּות  ָמֵריּה  ֵליּה   ְּדַמִּפיק  ַעְבָּדא:  ַעְבֵּדיּה  ְלָדרּו  ַנְחָמן  ַרב  ֵליּה  ֲאַמר

  ֲעָבִדים: "ַוֲאַמר  ְּפַתח".  ִּנְׁשַּתָּנה  ַמה"   ִמּלֹוַמר  ְּפַטְרַּתן:  ֵליּה  ֲאַמר.  ּוְלַׁשּבֹוֵחי  ְלאֹודֹוֵיי  ָּבֵעי:  ֵליּה  ֲאַמר?  ֵליּה  ְלֵמיַמר
  ".ָהִיינּו

Rav Naḥman said to his servant, Daru: With regard to a slave who is freed by his master, who gives 

him gold and silver, what should the slave say to him? Daru said to him: He must thank and praise 

his master. He said to him: If so, you have exempted us from reciting the questions of: Why is this 

night different, as you have stated the essence of the seder night. Rav Naḥman immediately began 

to recite: We were slaves. 
  

  : ו"קט פסחים )9
,  ְּדַרָּבה  ַקֵּמיּה   ָיֵתיב  ֲהָוה   ַאַּבֵיי.  ְוִיְׁשֲאלּו  ִּתינֹוקֹות  ֶׁשַּיִּכירּו  ְּכֵדי:  ַיַּנאי  ִרִּבי  ְּדֵבי  ָאְמִרי?  ַהּׁשּוְלָחן  ֶאת  עֹוְקִרין  ָלָּמה
 ֵליּה   ֲאַמר!  ִמיַּקָּמן  ַּתָּכא  ְמַעְּקִרי  ָקא  ָאתּו,  ָאְכִליַנן  ָקא  ָלא  ֲעַדִיין:  ְלהּו  ֲאַמר,  ִמַּקֵּמיּה   ַּתָּכא  ַמְדֵלי  ְּדָקא  ֲחָזא
  ".ִּנְׁשַּתָּנה ַמה" ִמּלֹוַמר  ְּפַטְרַּתן: ַרָּבה

Why does one remove the table? The school of Rabbi Yannai say: So that the children will notice 

that something is unusual and they will ask: Why is this night different from all other nights? The 

Gemara relates: Abaye was sitting before Rabba when he was still a child. He saw that they were 

removing the table from before him, and he said to those removing it: We have not yet eaten, and 

you are taking the table away from us? Rabba said to him: You have exempted us from reciting the 

questions of: Why is this night different [ma nishtana], as you have already asked what is special 

about the seder night. 

 
  ע"פ כת"י פרמה  1



  ישראל הצעיר דמ"ש  עיונים בספר בראשית  – פרקי האבות   לחמ"י עגשנת 

 

ז"ל  לע"נ יהודה אריה בן פסח ובתיה, שפרה בת אברהם אבא ולאה דבורה, יששכר דב בן אהרן יוסף ומירל  

  
52 

pa
ge

   
   

   
  

 
re
by

itz
@
gm

ai
l.c
om

  

  
   ח הלכה ד  פרק) ליברמן( ברכות מסכת תוספתא )10
  נתנו  כולן נתכנסו שיתכנסו עד קתדראות גבי ועל ספסלים על ויושבין נכנסין אורחין סעודה סדר כיצד
  לפניהם   הביאו  לעצמו  מברך  ואחד  אחד  כל  הכוס  את   להם  מזגו  אחת  ידו  נוטל  ואחד  אחד  כל  לידים   להם

  שתי  נוטל אחת ידו שנטל  פי על אף לידים להם ונתנו והסבו עלו   לעצמו מברך ואחד אחד  כל פרפראות
 על   אף  פרפראות   לפניהם  הביאו  השיני   על  מברך  הראשון  על  שברך  פי   על  אף   הכוס  את   להם   מזגו  ידיו
  ליכנס  רשות   לו  אין  פרפראות  שלש  אחר  הבא   לכולן  מברך  ואחד  השניה  על  מברך  הראשונה  על  שברך  פי

What is the protocol of a feast? Guests enter (an anteroom) and sit on benches and 

in chairs until they all enter; when they have all entered, they bring them (water) 

for the hands; each one washes one hand; they pour them a cup (of wine); each 

person makes his own blessing; they then bring them hors d’oeuvres, each person 

makes his own blessing. They then go up (into the main dining area) and recline, 

they bring  them  (water)  for  the hands, even  though each washed one hand, he 

washes both hands. They pour  them a  (second) cup; even  though he made  the 

blessing on the first one, he makes a blessing on the second one… 
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  ֶהֵּלל ּוֵבית; ַהַּיִין ַעל ְמָבֵר ָּכ ְוַאַחר, ַהּיֹום ַעל  ְמָבֵר :אֹוְמִרים ַׁשַּמי ֵּבית, ִראׁשֹון  כֹוס לוֹ  ָמְזגּו  ) א

 .ַהּיֹום ַעל ְמָבֵר ָּכ ְוַאַחר, ַהַּיִין  ַעל ְמָבֵר: אֹוְמִרים

 .ַהַּפת ְלַפְרֶּפֶרת ַמִּגיעַ  ֶׁשהּוא ַעד ַּבֲחֶזֶרת ְמַטֵּבל, ְלָפָניו ֵהִביאּו  )ב

:  אֹוֵמר ָצדֹוק  ִּבְרִּבי   ְלָעָזר ְרִּבי .ִמְצָוה ֲחֹרֶסת ֶׁשֵאין  ִּפי ַעל ַאף, ַוֲחֹרֶסת ַוֲחֶזֶרת ַמָּצה ְלָפָניו ֵהִביאּו  ) ג

 . ֶׁשַּלֶּפַסח  ּגּופוֹ  ְלָפָניו ְמִביִאים ּוַבִּמְקָּדׁש .ִמְצָוה

  .ְמַלְּמדוֹ  ָאִביו ֶׁשַּלֵּבן  ַדְעּתוֹ  ְלִפי...  ִּנְׁשַּתָּנה ַמה: "ְמַלְּמדוֹ  ָאִביו , ַּבֵּבן ַּדַעת  ֵאין ִאם .ׁשֹוֵאל ַהֵּבן ְוֵכן, ֵׁשִני כֹוס לוֹ  ָמְזגּו  )ד

י אֵֹבד ָאִבימֵ   ְודֹוֵרׁש, ִּבְׁשָבח  ּוְמַסֵּים ִּבְגנּות ַמְתִחיל   ֶׁשהּוא ַעד ֲאַרּמִ
 ". ִיְׂשָרֵאל ָּגַאל , יי ַאָּתה ָּברּו...  ַחָּיִבים ָאנּו ְלִפיָכ...  : אֹוֵמר   ַּגְמִליֵאל   ַרָּבן  .ַהָּפָרָׁשה  ָּכל גֹוֵמר

 . ְמזֹונוֹ  ְמָבֵר ַעל, ְׁשִליִׁשי כֹוס לוֹ  ָמְזגּו  )ה
  .ַהִּׁשיר ִּבְרַּכת ָעָליו ְואֹוֵמר, ַהַהֵּלל ֶאת ּגֹוֵמר, ְרִביִעי  ) ו

  . ִיְׁשֶּתה א, ָלְרִביִעי  ַהְּׁשִליִׁשי  ֵּבין .ִיְׁשֶּתה, ִלְׁשּתֹות ָרָצה ִאם,  ָהֵאּלּו ַהּכֹוסֹות ֵּבין 

  


