
 הצעה או חובה –מה נשתנה 

 תלמוד בבלי מסכת פסחים דף קטז עמוד א. 1

. מזגו לו כוס שני, וכאן הבן שואל אביו. ואם אין דעת בבן אביו מלמדו: מה נשתנה הלילה משנה
הזה מכל הלילות, שבכל הלילות אנו אוכלין חמץ ומצה הלילה הזה כולו מצה? שבכל הלילות אנו 

שאר ירקות, הלילה הזה מרור? שבכל הלילות אנו אוכלין בשר צלי שלוק ומבושל, הלילה  אוכלין
הזה כולו צלי? שבכל הלילות )אין( אנו מטבילין פעם אחת, הלילה הזה שתי פעמים? ולפי דעתו של 

בן, אביו מלמדו. מתחיל בגנות ומסיים בשבח, ודורש מארמי אובד אבי עד שיגמור כל הפרשה 
 כולה.   

הוא שואל לעצמו.  -אשתו שואלתו. ואם לאו  -שואלו, ואם אינו חכם  -. תנו רבנן: חכם בנו מראג
 שואלין זה לזה.  -ואפילו שני תלמידי חכמים שיודעין בהלכות הפסח 

מתחיל בגנות ומסיים בשבח מאי בגנות? רב אמר: מתחלה עובדי עבודת גלולים היו אבותינו. 
ר ליה רב נחמן לדרו עבדיה: עבדא דמפיק ליה מריה לחירות ויהיב ושמואל אמר: עבדים היינו. אמ

ליה כספא ודהבא, מאי בעי למימר ליה? אמר ליה: בעי לאודויי ולשבוחי. אמר ליה: פטרתן מלומר 
 מה נשתנה. פתח ואמר עבדים היינו.   

 פסקי רי"ד מסכת פסחים דף קטז עמוד א. 2

מתחיל לספר בגנותן שלישראל כדי להזכיר נפלאות הבורא שהפליא לעשות עמנו, ומסיים בשבח 
 זהו מקצת הלל שאומ' קודם האכילה, שכיון שהזכרנו נפלאות הבורא יש עלינו לשבחו

 רבינו חננאל מסכת פסחים דף קטז עמוד א. 3

יוסף אמר עבדים היינו  מתחיל בגנות מאי היא אמר רבא מתחלה עובדי כוכבים היו אבותינו רב
 לפרעה והאידנא עבדינן כתרוייהו:

 . רמב"ם הלכות עבודה זרה פרק א4

וכמעט קט היה העיקר ששתל אברהם נעקר וחוזרין בני יעקב לטעות העולם ותעיותן, ומאהבת ה' 
אותנו ומשמרו את השבועה לאברהם אבינו עשה משה רבינו רבן של כל הנביאים ושלחו, כיון 

ה רבינו ובחר ה' ישראל לנחלה הכתירן במצות והודיעם דרך עבודתו ומה יהיה משפט שנתנבא מש
 עבודת כוכבים וכל הטועים אחריה.

 תלמוד בבלי מסכת פסחים דף קטו עמוד ב. 5

אמר רב שימי בר אשי: מצה לפני כל אחד ואחד, מרור לפני כל אחד ואחד, וחרוסת לפני כל אחד 
לא לפני מי שאומר הגדה. רב הונא אומר: כולהו נמי לפני מי ואחד, ואין עוקרין את השלחן א

שאומר הגדה. והלכתא כרב הונא. למה עוקרין את השולחן? אמרי דבי רבי ינאי: כדי שיכירו 
תינוקות וישאלו. אביי הוה יתיב קמיה דרבה, חזא דקא מדלי תכא מקמיה. אמר להו: עדיין לא 

 ר ליה רבה: פטרתן מלומר מה נשתנה. קא אכלינן, אתו קא מעקרי תכא מיקמן? אמ

 רשב"ם מסכת פסחים דף קטו עמוד ב. 6

ואין עוקר את השלחן. שמצוה היא לעקור את השלחן כדלקמן כי היכי דליהוי היכירא לתינוקות. 
את  וה"מ לדידהו דהוי להו שלחן קטן לפני מי שאומר הגדה לבדו וכן לכל אחד אבל אנו מסלקין

הקערה שבה מצה ומרור ושני תבשילין לסוף השלחן ודי לנו בכך. ויש שנוהגין להגביה את הקערה 
על הכף ומוציאין הבשר מן הקערה ולאו מלתא היא דהא דאמר לקמן בשר אין צריך להגביה ה"מ 

בשעה שאומר הגדה פסח שהיו אבותינו כו' וכיון דלא מצי למימר פסח זה אם היה מגביהו 
שהיה בידו נראה כמקדיש בהמתו מחיים אבל כשמגביה הקערה כדי שיכיר תינוק וישאל לתבשיל 

היאך נראה כמקדיש קדשים לפיכך אין צריך להוציא ממנה התבשיל וגם הגבהתה חנם ואין כאן 
היכר לתינוק אבל עוקרין הקערה לגמרי ויניחנה בקרן זוית כאילו כבר אכלו כדי שיכיר התינוק 

 ת שלחן:וישאל דדמי לעקיר



פטרתן מלומר מה נשתנה. דתניא לקמן חכם בנו שואלו ואם לאו שואל הוא לעצמו מה נשתנה 
וכיון ששאלו לנו מה נשתנה אין אנו צריכין לומר מה נשתנה אלא להשיב על דבריו )של בנו( לפי 

 שנשתעבדנו במצרים אנו עושין כל הדברים הללו:

 

 תוספות מסכת פסחים דף קטו עמוד ב. 7

כלומר ומתוך כך יבא לישאל בשאר דברים אבל במה ששאל למה אנו  -שיכיר התינוק וישאל כדי 
 עוקרין השלחן לא יפטר ממה נשתנה וההיא דאביי לא פי' הגמ' אלא תחלת שאילתו.

 רמב"ם הלכות חמץ ומצה פרק ז. 8

 הלכה ב

מצוה להודיע לבנים ואפילו לא שאלו שנאמר והגדת לבנך, לפי דעתו של בן אביו מלמדו, כיצד אם 
היה קטן או טיפש אומר לו בני כולנו היינו עבדים כמו שפחה זו או כמו עבד זה במצרים ובלילה 
ם הזה פדה אותנו הקב"ה ויוציאנו לחירות, ואם היה הבן גדול וחכם מודיעו מה שאירע לנו במצרי

 ונסים שנעשו לנו ע"י משה רבינו הכל לפי דעתו של בן.   

 הלכה ג

וצריך לעשות שינוי בלילה הזה כדי שיראו הבנים וישאלו ויאמרו מה נשתנה הלילה הזה מכל 
הלילות עד שישיב להם ויאמר להם כך וכך אירע וכך וכך היה. וכיצד משנה מחלק להם קליות 

קודם שיאכלו וחוטפין מצה זה מיד זה וכיוצא בדברים  ואגוזים ועוקרים א השולחן מלפניהם
האלו, אין לו בן אשתו שואלתו, אין לו אשה שואלין זה את זה מה נשתנה הלילה הזה, ואפילו היו 

 כולן חכמים, היה לבדו שואל לעצמו מה נשתנה הלילה הזה. 

 הלכה ד

אבותינו בימי תרח ומלפניו וצריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח, כיצד מתחיל ומספר שבתחלה היו 
כופרים וטועין אחר ההבל ורודפין אחר ע"ז, ומסיים בדת האמת שקרבנו המקום לו והבדילנו מן 

התועים וקרבנו ליחודו, וכן מתחיל ומודיע שעבדים היינו לפרעה במצרים וכל הרעה שגמלנו 
מארמי אובד אבי עד ומסיים בנסים ונפלאות שנעשו לנו ובחירותנו, והוא שידרוש +דברים כ"ו+ 

 שיגמור כל הפרשה, וכל המוסיף ומאריך בדרש פרשה זו הרי זה משובח.   

 רמב"ם הלכות חמץ ומצה פרק ח

ומוזגין הכוס השני וכאן הבן שואל, ואומר הקורא מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות שבכל 
 הלילות

 שולחן ערוך אורח חיים הלכות פסח סימן תעג

ני, כדי שישאלו התינוקות למה שותים כוס שני קודם סעודה. ואם אין חכמה מוזגין לו מיד כוס ש
בבן, אביו מלמדו. אם אין לו בן, אשתו שואלתו; ואם לאו, הוא שואל את עצמו. ואפילו תלמידי 

חכמים שואלים זה לזה מה נשתנה וכו' כשהבן או האשה שואלת, אין צריך לומר: מה נשתנה, 
 אלא מתחיל עבדים. 

וכשמתחיל עבדים היינו לפרעה, מחזיר הקערה שבה המצות לפניו וקורא כל ההגדה, וכשיגיע 
 למצה זו צריך להגביה, להראותה למסובין שתחבב המצוה עליהם.

 משנה ברורה סימן תעג

 ר"ל ועי"ז יתעורר לשאול יתר השאלות ותמיהות שרואה בלילה ההוא: -)סט( כדי שישאלו וכו' 

 וה"ה אם ת"ח אחד שואל לחבירו הנשאל א"צ לומר מה נשתנה: -ה שואלת )ע( וכשהבן או האש


