
בעקבות ההגדה של פסח? מי מפחד משאלות



–.קטזפסחיםמשנה

אביובבןדעתאיןואם.אביושואלהבןוכאן,שניכוסלומזגו.משנה

אנוהלילותשבכל,הלילותמכלהזההלילהנשתנהמה:מלמדו

שאראוכליןאנוהלילותשבכל?מצהכולוהזההלילהומצהחמץאוכלין

שלוקצליבשראוכליןאנוהלילותשבכל?מרורהזההלילה,ירקות

לטבלחייבים)אנו(אין)הלילותשבכל?צליכולוהזההלילה,ומבושל

אביו,בןשלדעתוולפי?פעמיםשתיהזההלילה,אחתפעםמטבילין(אפילו

אביאובדמארמי(כודברים)ודורש,בשבחומסייםבגנותמתחיל.מלמדו

.כולההפרשהכלשיגמורעד



יגשמות פרק 

ְנָך ָמָחר  ( יד) ְשָאְלָך בִּ י יִּ ְוָהָיה כִּ

ַמה זֹאת ְוָאַמְרָת ֵאָליו  ֵלאֹמר

יָאנּו  ם  ְיֹקָוקְבֹחֶזק ָיד הֹוצִּ ְצַריִּ מִּ מִּ

ים ֵבית ֲעָבדִּ :  מִּ



לשאוליודעיםהילדיםכיצד

?התרחשושטרםהשינוייםעל



:(מצהלפניוהביאוה"ד).קידפסחים'תוס

הסדרועושההגדהשאומרמילפניהשלחןשעקרולפי-מצהלפניוהביאו

לועונהואביוהבןשישאלכדיהיאשלחןועקירת.'מצהלפניוהביאו'קתני

שתימטביליןאנולמהישאלוהבן.שניטיבוללעשותשלחןיביאועדיין

.פעמים

בהגדהלומרצריךשהריעליווהמרורוהמצהלפניומחזיריןכשעוקריןומיד

עליושעוניןעונילחם(:קטודףולקמן.לולעיל)וכדאמרזהמרורזומצה

.הרבהדברים



,הסדרלפנישינוייםעושים,(מצהלפניוהביאוה"ד.קיד)'התוסלפי

:השינוייםעלשואליםהילדיםולכן

והבן–(אבייעל.קטזבפסחיםהסיפורוכפי)השלחןאתעוקרים

.השלחןעקירתעלשואל

והבן–שניטיבולבשבילהשלחןאתכךאחרשיחזירועונההאב

?פעמיםשתימטביליןמדוע:שואל

את:שואלוהבן–ההגדהאתיאמרושעליהםומרורמצהמביאים

.והמרורהמצהשאלת



:(ב"החפרקומצהחמץהלכות)ם"רמב

ההגדהקוראמלפניהשולחןעוקריןכךואחר...

ואומר,שואלהבןוכאןהשניהכוסומוזגין,לבדו

שבכלהלילותמכלהזההלילהנשתנהמההקורא

והלילהאחתפעםאפילומטביליןאנואיןהלילות

...פעמיםשתיהזה



'תוס
:2ם"רשב:1ם"רשב

ם"רמב

הנוסח
"שואלהבןוכן""שואלהבןוכאן"

אתלגרותהאבתפקיד

הבן

אם'נשתנהמה'בעצמולומר

.שאללאהבן

מהלומרהבןאתללמד

בעצמולומרנשתנה

.'נשתנהמה'

לשאולהבןתפקיד

בעקבות

הגירוי

נשתנהמהלומרלחכמתובהתאםלשאול

מה,לשאול

שיודע

.לשאול



נשתנהמהשלהשאלות

,צלי-פסח,מרור,ומצהחמץ:שאלותארבעיש,שבגמראהמשנהבנוסח

.מטבילין

יש,(ד"הח"פפסחים)בירושלמיבמשנהבנוסחוכן,ידבכתביהמשנהבנוסח-א

.צלי,ומצהחמץ,מטבילין:שאלותשלוש

צלי,ומצהחמץ,מטבילין:שאלותחמשיש(ג-ב"הח"פומצהחמץ)ם"ברמב-ב

.מסובין,מרור,(לסדרבהתאםגם,המשנהשלהידכתבכמוכאןעד)

מסובין,מטבילין,מרור,ומצהחמץ:שאלותארבעיששלנוההגדהבנוסח-ג

.(הצלישאלתאתהחליפהוהיא,בגמראמופיעהאינההמסוביןשאלת)



?המסוביןשאלתאתהוסיפומדוע

ארבעלהשאיררצווממילא"צלי"השאלתאתהורידו.א

.קושיות

תמידהיוכולםשבעברמבאר(להגדהפירוש)א"הגר.ב

איןכללבדרך,כיום.שינויבכךהיהלאוממילא,מסובין

.שינויזהוולכן,מסוביןאנו



יציאת  מזכירין: "בהגדה אומרים)בכל לילה צריך להזכיר יציאת מצרים 

(.  זומאדרשת בן –" כל ימי חייך הלילות, ימי חייך הימים... מצרים בלילות

?מה התחדש בליל הסדר, אם כך

:מבריסקחיים ' ור, מנחת חינוך

צריך לומר  , בליל הסדר. כל לילה מספיק לומר בקצרה שיצאנו ממצרים. א

...(.ויוציאנו... עבדים היינו)את כל התהליך 

".מצה ומרור, פסח"בליל הסדר צריך לספר דרך . ב

,  אלא לספר לאחרים, בליל הסדר יש מצווה לא רק להזכיר לעצמי. ג

.  שאלה ותשובהולספר בדרך של 



מהי מטרת  

?השאלות



ַתנָּהַמה שְׁ ילֹותִמָכלזֶּההַַַהַלְיָלהנִּ .ַהלֵּ

ְבָכל ילֹותשֶּ ץאֹוְכִליןָאנּוַהלֵּ הַהַלְיָלה,הּוַמצַָָחמֵּ לוַֹכַ ַהזֶּ

?ַמָצה

ְבָכל ילֹותשֶּ הַהַלְיָלה,קֹותְירְַָשָאראֹוְכִליןָאנּוַהלֵּ ַהזֶּ

?ָמרֹור

ְבָכל ילֹותשֶּ יןַהלֵּ ָחתַפַעםִפילּואַ ַמְטִביִליןָאנּואֵּ ,אֶּ

הַהַלְיָלה יַהזֶּ ?ְפָעִמיםְשתֵּ

ילֹותַָאנּוַ ְבָכלַַהלֵּ יןַאֹוְכִליןשֶּ יןַיןיֹוְשבִַבֵּ ִביןּובֵּ ָלהַַַהַליְַ,ְַמס 
ָלנּוַ ִביןַהזֶּהַכ  ?ְמס 



(:סילוהרבי חזקיה די )פרי חדש 

שאלה ללא תשובההיא , מטביליןשאלת 



-:קטופסחים

שיכירוכדי:ינאירבידביאמרי?השולחןאתעוקריןלמה"

.וישאלותינוקות

חזא[דודו-רבהלפנייושבהיהאביי]דרבהקמיהיתיבהוהאביי

אמר[מלפניוהשולחןאתשמוציאיםראה]מקמיהתכאמדלידקא

לאעדיין]?מיקמןתכאמעקריקאאתו,אכלינןקאלאעדיין:להו

:רבהליהאמר.[?מלפנינוהשולחןאתעוקריםמדועכןואם,אכלנו

."נשתנהמהמלומרפטרתן



:(כדיה"דשם)תוספות

-וישאלהתינוקשיכירכדי

לישאליבאכךומתוךכלומר

ששאלבמהאבלדבריםבשאר

לאהשלחןעוקריןאנולמה

דאבייוההיאנשתנהממהיפטר

תחלתאלא'הגמ'פילא

.שאילתו



ָבִדיםַָהִיינּוְַלַפְרֹעהְַבמִַ נ,ְַצָרִיםע  ּוַַוּיֹוִציאֵּ

ינּוייַ ָזקֱַָאֹלהֵּ .ַַההַּוִבְזֹרַעְַנטּויִַַָמָשםְַבָידַח 

תְַַוִאלּוַֹלאַהֹוִציאַַהָקדֹושַבַָ רּוְךַהּואַאֶּ

ינּוִַמִמְצָרִים בֹותֵּ יַָא,ַא  רֵּ יַַנּוַּוָבנֵּינּוַּוְבנֵַּה 

ְעָבִדיםַָהִיינּו .ִַַיםְלַפְרֹעהְַבִמְצרַָָבנֵּינּוְַמש 

מהי  

התשובה  

?לשאלות



:(היינועבדיםעל)אברבנאל

בלילהלמההשואלששאללפיכי,נשתנהמהשאלתתשובתהיאזו

היתה,החירותעלמוריםודבריםהעבדותעלמוריםדבריםנעשההזה

אותםנעשהולכן,במצריםלפרעההיינועבדיםהזהשבלילהתשובתו

משםאלקינו'ההוציאנוהזהובלילה,העבדותעלהמוריםהדברים

...החירותעלהמוריםהדבריםאותםנעשהולכןחוריןבניוהיינו

רָּ  צְׁ מִּ ֹעה בְׁ ַפרְׁ ינּו לְׁ יִּ ים הָּ דִּ םֲעבָּ נּוַיי,ַיִּ ַוּיֹוִציאֵּ
ינּו ָזָקהַּוִבזְִַַמָשםֱַאֹלהֵּ ֹרַעְַנטּוָיהְבָידַח 



:האברבנאלתשובתסיכום

"עושיםאנוולכן–"היינועבדים

...עונילחם,מרור-עבדותשלסימנים

"אנוולכן–"משםאלהינו'הויוציאנו

,מצה-חירותשלסימניםעושים

.מסובין,הטבלה



:(ח"ריפסחסדר)הלקטשיבולי

...הזההלילהנשתנהמה

משיביןועליההשאילותאלולכלהצריכהההסיבהעלשואלועוד

תשובתהיא'כובמצריםלפרעההיינועבדיםשאומריםתחילה

לבניסימןהיאוההסיבהלחירותמעבדותשיצאנולבדההסיבה

תחלתעליהמשיביןהשאלותלכלזקוקהשהיאולפיחורין

גמליאלרבןהגדהבסוףהאחרותהשאלותותשובת

חובתוידייצאלאבפסחאלודבריםשלשהאמרשלאכלאומרהיה

בזמןאוכליןאבותינושהיופסחוהולךומפרש.ומרוריםמצהפסח

.למרורוכןלמצהוכןמהשוםעלקייםהמקדששבית



ן יֵאלַרבָּ לִּ יָּהַגמְׁ :אֹוֵמרהָּ

ֹּלאָכל לּוְדָבִריםְשֹלָשהָאַמרשֶּ ַסחאֵּ לּו,חֹוָבתוַֹיְידֵַָּיָצאֹלאַבפֶּ ןְואֵּ ַסח:הֵּ .ַמָצה.פֶּ

.ּוָמרֹור

ַסח ָהיּופֶּ ינּושֶּ בֹותֵּ יתִבְזַמןאֹוְכִליםא  בֵּ שּוםַעל?ָמהשּוםַעלַקָּיםָהָיהַהִמְקָדששֶּ

ָפַסח יַעלהּואָברּוְךַהָקדֹוששֶּ ינּוָבתֵּ בֹותֵּ ...ִיםְבִמְצרַַא 

ָאנּוזוַַֹמָצה ֹּלאשּוםַעל?ָמהשּוםַעלאֹוְכִליםשֶּ ָקםיקִהְספִַשֶּ לְבצֵּ ינּושֶּ בֹותֵּ א 

...ְלַהְחִמיץ

ָאנּוזֶּהָמרֹור ְררּושּוםַעל?ָמהשּוםַעלאֹוְכִליםשֶּ מֵּ תִמְצִריםהַַשֶּ ינּוַחּיֵּיאֶּ בֹותֵּ א 

.ְבִמְצָרִים



ל כָּ דֹור בְׁ ם לִּ ַחיָּבּדֹור וָּ אֹות ָאדָּ גרסת ]רְׁ

ּל[ להראות: ם"הרמב אִּ מֹו כְׁ ּו  ֶאת ַעצְׁ

ם יִּ רָּ צְׁ מִּ א מִּ ...הּוא יָּצָּ



ה  רּוְך ַאתָּ םֱאֹלֵהינּויי בָּ עֹולָּ בֹותֵַּאַ ,ַ ֶמֶלְך הָּ תַא  רְַגָאָלנּוְַוָגַאלַאֶּ ינּוַשֶּ

ֱאָכלַבֹוַַמצַָ,ִַמִמְצַרִים ן.ַהַּוָמרֹורְוִהִגיָענּוַַהַלְיָלהַַהזֶּהַלֶּ ינּוייַ,ַכֵּ ֱאֹלהֵּ

י ינּווֵּאֹלהֵּ בֹותֵּ ִדיםְַוִלְרַ,ַא  נּוְַלמֹוע  ִריםַַַיִגיעֵּ חֵּ ָגִליםַא 

נּוְַלָשלֹום ִחים,ַַהָבִאיםִַלְקָראתֵּ ִשיםְַַושַָ,ִַעיְרָךְבִבְנַיןְשמֵּ

ָך בֹוָדתֶּ ...ַַַַבע 



-.קטזפסחים,גמרא

ומסייםבגנותמתחיל

:בשבח

:אמררב?בגנותמאי"

עבודתעובדימתחילה

אבותינוהיוגילולים

עבדים:אמרושמואל

."היינו



ָבִדיםַָהִיינּוְַלַפְרֹעהְַבִמְצָרִים נּוַייַוַַ,ַע  ינּוּיֹוִציאֵּ ֱאֹלהֵּ
ָזָקהַּוִבְזֹרַעְַנטּויַָ .ַַהִמָשםְַבָידַח 

בֹוָדהַָזָרהַָהיּוַאַ  יַע  ינּוִמְתִחַלהַעֹוְבדֵּ ְוַעְכָשיוַַ,ַבֹותֵּ
בֹוָדתוַֹ ְרָבנּוַַהָמקֹוםַַלע  ,ַַקֵּ

ינּוְַוָלנּו בֹותֵּ ָעְמָדהַַלא  ָחדִַבְלַבדַעַָשֶַּ,ְַוִהיאַשֶּ ַמדַַֹּלאַאֶּ
ינּוַ נּוָעלֵּ ְבָכלַד,ְַלַכלֹותֵּ ָלאַשֶּ ינּוַאֶּ ֹורַָודֹורַעֹוְמִדיםַָעלֵּ

נּו נּוִַמָּיָדםְוַהָקדֹושַָברּוְךַהּואַמַַ,ְַלַכלֹותֵּ .ִצילֵּ

שאלת הילד

המטרה



.קטזפסחים

ואם,שואלו-בנוחכם:רבנןתנו

.שואלתואשתו-חכםאינו

–לאוואם

.לעצמושואלהוא



ט  , בראשית פרק ג

ְקָרא " ים ֶאל הָ -א  ְיֹקָוקַויִּ ָאָדם  ֹלהִּ

".?ַאֶיָכהַוֹיאֶמר לֹו 



:התשובה לשאלות

י יֹוֵדעַ  ד מִּ ?ֶאחָּ

י יֹוֵדעַ  ד ֲאנִּ !ֶאחָּ

ד  ם  ַבשָּ שֶ ֱאֹלֵהינּוֶאחָּ ַמיִּ

ָאֶרץ !ּובָּ



:אחד'האלקינו'הישראלשמע

:(א,ה"סח"או)ערוךשלחן

פניהםעלידיהםליתןנוהגין

שלאכדי,ראשוןפסוקבקריאת

שמונעואחרבדבריסתכל

.מלכוין










