פרקי האבות – עיונים בספר בראשית
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…Five Questions About
…”“The Four Questions
?”or is it “The Three Questions
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(3

"רבן גמליאל אומר" נוסחו של רמב"ם

מַ ה נִּ ְשׁ ַתּנָּה הַ ַלּ ְילָה הַ זֶּה ִמכָּל הַ לֵּילוֹת,
ֶשׁבְּ כָל הַ לֵּילוֹת אֵ ין אָנוּ ְמטַ בְּ לִ ין אֲ פִ לּוּ פַּ עַ ם אַחַ ת וְ הַ ַלּ ְילָה הַ זֶּה ְשׁ ֵתּי פְּ עָ ִמים,
ֶשׁבְּ כָל הַ לֵּילוֹת אָנוּ אוֹכְ לִ ים חָ מֵ ץ וּמַ צָּ ה וְ הַ ַלּ ְילָה הַ זֶּה כֻּלּ ֹו מַ צָּ ה,
ֶשׁבְּ כָל הַ לֵּילוֹת אָנוּ אוֹכְ לִ ים ְשׁאָר י ְָרקוֹת וְ הַ ַלּ ְילָה הַ זֶּה ְמרו ִֹרים,
ֶשׁבְּ כָל הַ לֵּילוֹת אָנוּ אוֹכְ לִ ים בֵּ ין יו ְֹשׁבִ ין בֵּ ין ְמסֻ בִּ ין וְ הַ ַלּ ְילָה הַ זֶּה ֻכּלָּנוּ ְמסֻ בִּ ין...
מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות.
שבכל הלילות אנו אוכלין חמץ ומצה הלילה הזה כולו מצה.
שבכל הלילות אנו אוכלין שאר ירקות הלילה הזה מרור.
שבכל הלילות אין אנו מטבילין אפילו פעם אחת הלילה הזה שתי פעמים.
שבכל הלילות אנו אוכלין בין יושבין בין מסובין הלילה הזה כולנו מסובין :ולועז:
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וּמרו ִֹרים.
לשׁה ְדּבָ ִרים אֵ לּוּ בַּ פֶּ סַ ח א יָצָ א יְדֵ י חוֹבָ ת ֹו :פֶּ סַ ח ,מַ צָּ הְ ,
ַרבָּ ן גּ ְַמלִ יאֵ ל אוֹמֵ ר :כָּל ֶשׁ א אָמַ ר ְשׁ ָ
פֶּ סַ ח ֶשׁהָ יוּ אֲ בו ֵֹתינוּ אוֹכְ לִ ין בִּ זְ מַ ן ֶשׁבֵּ ית הַ ִמּ ְק ָדּשׁ ַקיָּם ,עַ ל ֵשׁם מָ ה? עַ ל ֵשׁם ֶשׁפָּ סַ ח הַ מָּ קוֹם עַ ל בָּ ֵתּי
ֹתינוּ בְּ ִמ ְצ ַריִםֶ ,שׁנֶּאֱ מַ ר :וַ ֲא ַמ ְר ֶּתם זֶ ַבח ּ ֶפ ַסח הוּא ַלייֲ ,א ׁ ֶשר ּ ָפ ַסח ַﬠל ָּב ֵּתי ְבנֵ י יִ ְ ׂש ָר ֵאל ְּב ִמצְ ַריִ ם ְּבנָ גְ ּפוֹ ֶאת ִמצְ ַריִ ם וְ ֶאת ָּב ֵּתינ ּו
אֲ בו ֵ
ִה ִּציל ,וַ יִּ ּקֹד ָה ָﬠם וַ יִּ ׁ ְש ַּת ֲחו ּו

ָח ֵמץִּ ,כי ג ְֹר ׁש ּו ִמ ִּמצְ ַריִ ם וְ ל ֹא יָ ְכל ּו ְל ִה ְת ַמ ְה ֵמ ּ ה וְ גַ ם צֵ ָדה ל ֹא ָﬠשׂ ּו ָל ֶהם

ְמרו ִֹרים אֵ לּוּ ֶשׁאֲ נ ְַחנוּ אוֹכְ לִ ין ,עַ ל ֵשׁם מָ ה? עַ ל ֵשׁם ֶשׁמֵּ ְררוּ הַ ִמּ ְצ ִרים אֶ ת חַ יֵּי אֲ בו ֵֹתינוּ בְּ ִמ ְצ ַריִםֶ ,שׁנֶּאֱ מַ ר:
יהם ַּב ֲﬠב ָֹדה ָק ׁ ָשהְּ ,בח ֶֹמר ו ִּב ְל ֵבנִ ים ו ְּב ָכל ֲﬠב ָֹדה ַּב ּ ָשׂ ֶדהֵ ,את ָּכל ֲﬠב ָֹד ָתם ֲא ׁ ֶשר ָﬠ ְבד ּו ָב ֶהם ְּבפָ ֶרךְ
וַ יְ ָמ ְרר ּו ֶאת ַחיֵּ ֶ

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

)1

?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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מַ צָּ ה ז ֹו ֶשׁאֲ נ ְַחנוּ אוֹכְ לִ ין ,עַ ל ֵשׁם מָ ה? עַ ל ֵשׁם ֶשׁ א ִה ְספִּ יק בְּ צֵ ָקן ֶשׁלַּאֲ בו ֵֹתינוּ לְ הַ חֲ ִמיץ עַ ד ֶשׁנִּ גְ לָה עֲ לֵיהֶ ם
מֶ ֶל מַ לְ כֵי הַ ְמּלָכִ ים הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא וּגְ אָלָם ִמיָּדֶ ,שׁנֶּאֱ מַ ר :וַ יֹּאפ ּו ֶאת ַה ָּבצֵ ק ֲא ׁ ֶשר הוֹצִ יא ּו ִמ ִּמצְ ַריִ ם ֻﬠגֹת ַמצּוֹת ִּכי ל ֹא

שנת עג לחמ"י

(8

פסחים קטז.

ַרבָּ ן גּ ְַמלִ יאֵ ל הָ יָה אוֹמֵ ר,
כָּל ֶשׁ א אָמַ ר ְשׁ ָשׁה ְדבָ ִרים אֵ לּוּ בְּ פֶ סַ ח
א יָצָ א יְדֵ י חוֹבָ ת ֹו ,וְ אֵ לּוּ הֵ ן
פֶּ סַ ח ,מַ צָּ ה ,וּמָ רוֹר.
פֶּ סַ ח ,עַ ל שׁוּם ֶשׁפָּ סַ ח הַ מָּ קוֹם
עַ ל בָּ ֵתּי אֲ בו ֵֹתינוּ בְ ִמ ְצ ַריִם.
מַ צָּ ה ,עַ ל שׁוּם ֶשׁנִּ גְ אֲ לוּ
אֲ בו ֵֹתינוּ בְ ִמ ְצ ַריִם.
מָ רוֹר ,עַ ל שׁוּם ֶשׁמֵּ ְררוּ הַ ִמּ ְצ ִרים
אֶ ת חַ יֵּי אֲ בו ֵֹתינוּ בְ ִמ ְצ ָריִם.

מָ זְ גוּ ל ֹו כוֹס ֵשׁנִ י ,וְ כֵן הַ בֵּ ן שׁוֹאֵ ל.
ִאם אֵ ין ַדּעַ ת בַּ בֵּ ן ,אָבִ יו ְמל ְַמּד ֹו:
מַ ה נִּ ְשׁ ַתּנָּה הַ ַלּ ְילָה הַ זֶּה ִמכָּל הַ לֵּילוֹת
ֶשׁבְּ כָל הַ לֵּילוֹת אָנוּ ְמטַ בְּ לִ ים פַ עַ ם
אַחַ ת ,1הַ ַלּ ְילָה הַ זֶּה ְשׁ ֵתּי פְ עָ ִמים;
ֶשׁבְּ כָל הַ לֵּילוֹת אָנוּ אוֹכְ לִ ין חָ מֵ ץ וּמַ צָּ ה,
הַ ַלּ ְילָה הַ זֶּה כֻלּ ֹו מַ צָּ ה;
ֶשׁבְּ כָל הַ לֵּילוֹת אָנוּ אוֹכְ לִ ים בָּ ָשׂר צָ לִ י
וּמב ָֻשּׁל ,הַ ַלּ ְילָה הַ זֶּה כֻלּ ֹו צָ לִ י.
ָשׁלוּק ְ
לְ פִ י ַד ְעתּ ֹו ֶשׁלַּבֵּ ן אָבִ יו ְמל ְַמּד ֹו.
וּמסַ יֵּם בִּ ְשׁבָ ח ,וְ דו ֵֹרשׁ מֵ ֲא ַר ִּמי א ֵֹבד
מַ ְת ִחיל בִּ גְ נוּת ְ
ָא ִבי ,עַ ד ֶשׁהוּא גוֹמֵ ר כָּל הַ פָּ ָר ָשׁה.
(7

משנה כתב יד קאופמן פסחים י:ה

ַרבָּ ן גּ ְַמלִ יאֵ ל אוֹמֵ ר:
כָּל ֶשׁ א אָמַ ר ְשׁלו ָֹשׁה ְדבָ ִרים אֵ לּוּ בַ פֶּ סַ ח
א יָצָ א יְדֵ י חוֹבָ ת ֹו:
וּמרו ִֹרים.
פֶּ סַ ח ,מַ צָּ ה ְ
פֶּ סַ ח ,עַ ל ֵשׁם ֶשׁפָּ סַ ח הַ מָּ קוֹם
עַ ל בָּ ֵתּי אֲ בו ֵֹתינוּ בְ ִמ ְצ ַריִם.
ְמרו ִֹרים ,עַ ל ֵשׁם ֶשׁמֵּ ְררוּ הַ ִמּ ְצ ִריִּים אֶ ת
חַ יֵּי אֲ בו ֵֹתינוּ בְ ִמ ְצ ַריִם.
מַ צָּ ה ,עַ ל ֵשׁם ֶשׁנִּ גְ אָלוּ.

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.
(9

פסחים קט"ו:

אָמ ִרי ְדּבֵ י ִרבִּ י ַינַּאי :כְּ דֵ י ֶשׁיַּכִּ ירוּ ִתּינוֹקוֹת וְ י ְִשׁאֲ לוּ .אַ בַּ יֵי הֲ וָ ה י ֵָתיב ַקמֵּ יהּ ְדּ ַרבָּ ה,
לָמָּ ה עו ְֹק ִרין אֶ ת הַ שּׁוּלְ חָ ן? ְ
יקּמָּ ן! אֲ מַ ר לֵיהּ
חֲ זָא ְדּ ָקא מַ ְדלֵי ַתּכָּא ִמ ַקּמֵּ יהּ ,אֲ מַ ר לְ הוּ :עֲ ַדיִין לָא ָקא אָכְ לִ ינַן ,אָתוּ ָקא ְמעַ ְקּ ִרי ַתּכָּא ִמ ַ
נִּשׁ ַתּנָּה".
ַרבָּ ה :פְּ טַ ְר ַתּן ִמלּוֹמַ ר "מַ ה ְ
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.
1

ע"פ כת"י פרמה
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אֲ מַ ר לֵיהּ ַרב נ ְַחמָ ן לְ ָדרוּ עַ בְ דֵּ יהּ :עַ בְ ָדּא ְדּמַ פִּ יק לֵיהּ מָ ֵריהּ לְ חֵ ירוּת ,וְ יָהֵ יב לֵיהּ כּ ְַספָּ א וְ ַדהֲ בָ א ,מַ אי בָּ עֵ י
לְ מֵ ימַ ר לֵיהּ? אֲ מַ ר לֵיהּ :בָּ עֵ י לְ אוֹד ֹויֵי וּלְ ַשׁבּוֹחֵ י .אֲ מַ ר לֵיהּ :פְּ טַ ְר ַתּן ִמלּוֹמַ ר "מַ ה נִּ ְשׁ ַתּנָּה" .פְּ ַתח וַ אֲ מַ ר" :עֲ בָ ִדים
הָ יִינוּ".
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פסחים י:ה – נוסח הדפוס

מָ זְ גוּ ל ֹו כוֹס ֵשׁנִ י ,וְ כָאן הַ בֵּ ן שׁוֹאֵ ל אָבִ יו ,וְ ִאם
אֵ ין ַדּעַ ת בַּ בֵּ ן ,אָבִ יו ְמל ְַמּד ֹו,
מַ ה נִּ ְשׁ ַתּנָּה הַ ַלּ ְילָה הַ זֶּה ִמכָּל הַ לֵּילוֹת,
ֶשׁבְּ כָל הַ לֵּילוֹת אָנוּ אוֹכְ לִ ין חָ מֵ ץ וּמַ צָּ ה,
הַ ַלּ ְילָה הַ זֶּה כֻלּ ֹו מַ צָּ ה.
ֶשׁבְּ כָל הַ לֵּילוֹת אָנוּ אוֹכְ לִ ין ְשׁאָר י ְָרקוֹת,
הַ ַלּ ְילָה הַ זֶּה מָ רוֹר.
ֶשׁבְּ כָל הַ לֵּילוֹת אָנוּ אוֹכְ לִ ין בָּ ָשׂר צָ לִ י,
וּמב ָֻשּׁל ,הַ ַלּ ְילָה הַ זֶּה כֻלּ ֹו צָ לִ י.
ָשׁלוּקְ ,
ֶשׁבְּ כָל הַ לֵּילוֹת אָנוּ מַ ְטבִּ ילִ ין פַּ עַ ם אַחַ ת,
הַ ַלּ ְילָה הַ זֶּה ְשׁ ֵתּי פְ עָ ִמים.
וּלְ פִ י ַד ְעתּ ֹו ֶשׁל בֵּ ן ,אָבִ יו ְמל ְַמּד ֹו.
אוֹבד
וּמסַ יֵּם בְּ ֶשׁבַ ח ,וְ דו ֵֹרשׁ מֵ ֲא ַר ִּמי ֵ
מַ ְת ִחיל בִּ גְ נוּת ְ
ָא ִבי ,עַ ד ֶשׁיִּגְ מֹ ר כֹּל הַ פָּ ָר ָשׁה ֻכלָּהּ.

(5
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פרקי האבות – עיונים בספר בראשית

ישראל הצעיר דמ"ש

 (10תוספתא מסכת ברכות )ליברמן( פרק ד הלכה ח

כיצד סדר סעודה אורחין נכנסין ויושבין על ספסלים ועל גבי קתדראות עד שיתכנסו נתכנסו כולן נתנו
להם לידים כל אחד ואחד נוטל ידו אחת מזגו להם את הכוס כל אחד ואחד מברך לעצמו הביאו לפניהם
פרפראות כל אחד ואחד מברך לעצמו עלו והסבו ונתנו להם לידים אף על פי שנטל ידו אחת נוטל שתי
ידיו מזגו להם את הכוס אף על פי שברך על הראשון מברך על השיני הביאו לפניהם פרפראות אף על
פי שברך על הראשונה מברך על השניה ואחד מברך לכולן הבא אחר שלש פרפראות אין לו רשות ליכנס
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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הַ יּוֹם,

א( מָ זְ גוּ ל ֹו כוֹס ִראשׁוֹן ,בֵּ ית ַשׁמַּ י או ְֹמ ִריםְ :מבָ ֵר עַ ל
או ְֹמ ִריםְ :מבָ ֵר עַ ל הַ ַיּיִן ,וְ אַחַ ר ָכּ ְמבָ ֵר עַ ל הַ יּוֹם.
שׁהוּא מַ גִּ יעַ לְ פַ ְרפֶּ ֶרת הַ פַּ ת.
ב( הֵ בִ יאוּ לְ פָ נָיוְ ,מטַ בֵּ ל בַּ חֲ ז ֶֶרת עַ ד ֶ
ֶרת וַ חֲ רֹסֶ ת ,אַף עַ ל פִּ י ֶשׁאֵ ין חֲ רֹסֶ ת ִמ ְצוָ הְ .רבִּ י לְ עָ זָר בִּ ְרבִּ י צָ דוֹק אוֹמֵ ר:
ג( הֵ בִ יאוּ לְ פָ נָיו מַ צָּ ה וַ חֲ ז ֶ
שׁלַּפֶּ סַ ח.
יאים לְ פָ נָיו גּוּפ ֹו ֶ
ִמ ְצוָ ה .וּבַ ִמּ ְק ָדּשׁ ְמבִ ִ
שׁנִ י ,וְ כֵן הַ בֵּ ן שׁוֹאֵ לִ .אם אֵ ין ַדּעַ ת בַּ בֵּ ן ,אָבִ יו ְמל ְַמּד ֹו" :מַ ה נִּ ְשׁ ַתּנָּה  ...לְ פִ י דַ ְעתּ ֹו ֶשׁלַּבֵּ ן אָבִ יו ְמל ְַמּד ֹו.
ד( מָ זְ גוּ ל ֹו כוֹס ֵ
וּמסַ יֵּם בִּ ְשׁבָ ח ,וְ דו ֵֹרשׁ מֵ ֲא ַר ִּמי א ֵֹבד ָא ִבי עַ ד ֶשׁהוּא
מַ ְת ִחיל בִּ גְ נוּת ְ
שׁהַ .רבָּ ן גּ ְַמלִ יאֵ ל אוֹמֵ ר ... :לְ פִ י ָכ אָנוּ חַ יָּבִ ים  ...בָּ רוּ אַ ָתּה יי ,גָּאַל י ְִשׂ ָראֵ ל".
גוֹמֵ ר כָּל הַ פָּ ָר ָ
ישׁיְ ,מבָ ֵר עַ ל ְמזוֹנ ֹו.
ה( מָ זְ גוּ ל ֹו כוֹס ְשׁלִ ִ
יעי ,גּוֹמֵ ר אֶ ת הַ הַ לֵּל ,וְ אוֹמֵ ר עָ לָיו בִּ ְרכַּת הַ ִשּׁיר.
ו( ְרבִ ִ
וְ אַחַ ר ָכּ ְמבָ ֵר עַ ל הַ ַיּיִן; וּבֵ ית הֶ לֵּל
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יעי ,א י ְִשׁ ֶתּה.
ישׁי ל ְָרבִ ִ
בֵּ ין הַ כּוֹסוֹת הָ אֵ לּוִּ ,אם ָרצָ ה לִ ְשׁתּוֹת ,י ְִשׁ ֶתּה .בֵּ ין הַ ְשּׁלִ ִ

